
คําถาม - ตอบ การจางงานคนพิการเชิงสังคมคนพิการไดมากกวาอาชีพ 

 

ลําดับ คําถาม คําตอบ แหลงอางอิง 
1 ถาบริษั ทรับคนพิการเข าทํ างานจาก

พนักงาน 5,000 คน (ทั่วประเทศ) แต
บริษัทมีคนพิการ 5 คน ถือวาผิดกฎหมาย
หรือไม 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
มาตรา 33 กําหนดใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการตองรับคน
พิการเขาทํางานตามลักษณะของงานในอัตราสวนที่ เหมาะสมกับ
ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวน
คนพิการที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ
จะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินที่นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการจะตองนําสงเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2554 ซึ่งจะบังคับใชในวันที่ 26 ตุลาคม 2554 กําหนดอัตรา
ไวที่ 100:1 ดังนั้น บริษัทตองรับคนพิการอยูที่ 50 คน หากมีแลว 5 คน 
ตองรับเพิ่มอีก 45 คน หากไมสามารถจางคนพิการไดใหเลือกดําเนินการ
ตามมาตรา 35 หรือเลือกสงเงินตามมาตรา 34 เขากองทุนคนพิการตาม
จํานวนที่ขาดดังกลาว 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการป  โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

2 กรณีบริษัทมีลูกจางปฏิบัติงานอยูจังหวัด
ตาง ๆ แตไมมีการจดทะเบียนสาขานั้น ๆ 
การนับจํ านวนลูกจาง จะนับจํานวน
พนักงานที่ประจําสํานักงานใหญ (กทม.) 
เทานั้น หรือนับจํานวนลูกจางทั้งหมดทั่ว
ประเทศซึ่งบางจังหวัดมีไมครบ 100 คน
จะนับรวมดวยหรือไม 

ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2554 ขอ 3 ใหนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการซึ่งมีลูกจางตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถ
ทํางานไดไมวาจะอยูในตําแหนงใดในอัตราสวนลูกจางที่มิใชคนพิการทุก
หนึ่งรอยคนตอคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งรอยคนถาเกินหาสิบคน
ตองรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน ความในวรรคสองไดกําหนดรายละเอียด
ในการนับจํานวนลูกจางใหนับทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของแตละป และกรณี
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการผูใดมีหนวยงานหรือสํานักงาน
สาขาในจังหวัดเดียวกันใหนับรวมลูกจางของหนวยงานหรือสํานักงาน
สาขาทุกแหงในจังหวัดนั้นเขาดวยกันดังนั้น หากพนักงานประจําสาขา
ของบริษัททั้งที่จดทะเบียนสาขาและไมจดทะเบียนสาขารวมถึงพนักงาน
อื่นๆ ถามีฐานะความสัมพันธเปนนายจางและลูกจางในองคกรเดียวกัน

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการป  โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 



แลวแลวยอมนับรวมทั้งหมด (ทั้งกรุงเทพและตางจังหวัดรวมกัน) เพื่อ
นํามาคํานวณตามอัตราในขอ 3 ของกฎกระทรวง คือ 100:1 ดังกลาว 

3 ลูกจางเปนคนพูดไมชัดมีปญหาดานการ
สื่อสารตั้งแตเกิด สามารถทํางานได แตมี
อาการพูดติดๆขัดๆ ชัดบางไมชัดบาง 
บางครั้งตองใชวิธีการสื่อสารโดยการเขียน
ตัวหนังสือ ฟ งได เปนปกติ ถือเปนคน
พิการหรือไม 

คําวา “คนพิการ” ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการพ.ศ. 2550 หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากความ
บกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อความหมาย
ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตาง ๆ และมีความจําเปนพิเศษที่จะตอง
ไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใดเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป ซึ่งใน
กรณีนี้ตองใหแพทยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนตามที่
เลขาธิการประกาศกําหนดเปนผูออกเอกสารรับรองความพิการ 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการป 2559 โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

4 กรณีบริษัทเปดรับสมัครคนพิการเขา
ทํางานและไมมีผูสมัครมาสมัครจะทํา
อยางไร 

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มี
เจตนารมณในการระดมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและการใหโอกาสทางสังคมแกคนพิการคือการให
โอกาสที่ดีที่สุด คือการมีงานทําเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเอง
ไดซึ่งมาตรการตามกฎหมายไดแก การกําหนดใหนายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการและหนวยงานของรัฐรับคนพิการเขาทํางานตาม
มาตรา 33 หรือใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มิไดรับคน
พิการเขาทํางานตามจํานวนที่กําหนดตามมาตรา 33 ใหสงเงินเขา
กองทุนตามมาตรา 24 (5) หรือเลือกดําเนินการมาตรา 35 เนื่องจากไม
รับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา 33 และไมประสงคจะสงเงินเขา
กองทุนตามมาตรา 34 โดยใหหนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการนั้นอาจใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือ
บริการ จัดจางเหมาชวงงาน ฝกงาน หรือใหการชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการแทนก็ได 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการป 2559 โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

5 กรณีที่บริษัทมีลูกจางหลายประเภท เชน 
รายเดือน รายวัน ชั่วคราว ใหนับเปน
ลูกจางทั้งหมดของบริษัทดวยหรือไม 

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
มาตรา 33 กําหนดใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการรับคน
พิการเขาทํางาน คําวา “ลูกจาง” ไมมีบทนิยามไวจึงตองตีความตามบท
กฎหมายที่ใกลเคียงยิ่ง (มาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการป 2559 โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 



พาณิชย) ดังนั้นคําวา “ลูกจาง” จึงหมายถึงลูกจางตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน ไดแก ผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไม
วาจะเรียกชื่ออยางไร สวนคําวา “นายจาง” ตามกฎหมายดังกลาว 
หมายถึง ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให ดังนั้น หาก
ลูกจางประเภทตางๆ อยูในความหมายดังกลาวขางตนยอมเปนลูกจาง
ของนายจางทั้งสิ้น 

6 ถาสถานประกอบการจางงานคนพิการ
จะต อ งทํ าสัญ ญ าจ างคนพิ การนั้ น มี
ระยะเวลาขั้นต่ําเทาไหร 

สัญญาจางคนพิการนั้น จะตองมีระยะเวลาขั้นต่ําไมนอยกวา 1 ป ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการป 2559 โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

7 ในธุรกิจบางประเภทอาจไมเอื้ออํานวยตอ
การจางคนพิการ จะมีขอยกเวนไมตอง
จางคนพิการหรือไม 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายภายในขอบเขต 3 วิธี ไดแก 
การจางคนพิการตามมาตรา 33 การใหบริการดานอาชีพแกคนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35 หรือการสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 
34 ทั้งนี้ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการจึงไมมีเหตุที่ยกเวนโดย
ไมรับคนพิการได 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการป 2559 โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

8 กรณีคนพิการไมสามารถทํางานได บริษัท
สามารถจ างผู ดู แลคนพิ การเข า เป น
พนักงานแทนไดหรือไม 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
มาตรา 33 กําหนดใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการรับคน
พิการเขาทํางานตามลักษณะของงานในสถานประกอบการนั้น ดังนั้น 
ตามบทบัญญัติของกฎหมายในมาตราดังกลาว จึงหมายถึงการจางคน
พิการเทานั้น หาไดหมายความรวมถึงผูดูแลคนพิการดวยไม 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการป 2559 โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

9 มีขอจํากัดหรือไมในการจางคนพิการเขา
ทํางานวา แบบใดที่จางคนพิการได หรือ
งานแบบใดที่ไมสามารถจางได 

ตามมาตรา 33 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2554 ขอ 3 กําหนดใหนายจาง
หรือเจาของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจางตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไปรับคน
พิการที่สามารถทํางานไดไมวาจะอยูในตําแหนงใดในอัตราสวนลูกจางที่
มิใชคนพิการทุกหนึ่งรอยคนตอคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งรอยคนถา
เกินหาสิบคนตองรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน ดังนั้น ลักษณะงานที่
เหมาะสมจึงขึ้นอยูกับสภาพงานจริงของสถานประกอบการและลักษณะ
ความสามารถของคนพิการแตละบุคคลเปนสําคัญ ยังไรก็ตาม ก็มี
กฎหมายอื่นจํากัดคนพิการประกอบอาชีพดวย เชน หามคนพิการขับ
รถบรรทุก 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการป 2559 โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 



10 หากบริษัทประกาศรับลูกจางแลวแตได
จํานวนไมครบตามจํานวนที่กําหนด สวน
จํานวนคนพิการที่ขาดตองจายเงินสมทบ
เขากองทุนใชหรือไม 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริม ฯพ.ศ. 2550 กําหนดใหนายจางมีหนาที่
ตามกฎหมายกําหนดไว 3 วิธี ไดแก การจางคนพิการตามมาตรา 33 
การใหบริการดานอาชีพแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35 
หรือการสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 34 ภายในวันที่ 31 มกราคมของ
แตละป โดยไมมีขอกฎหมายใหการยกเวนใหแกผูใดได กรณีดังกลาวใน
สวนที่ไมรับคนพิการตองสงเงินเขากองทุนในอัตราคาจางรายวันต่ําสุด
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน x 365 x จํานวนคนพิการที่
ไมไดจาง 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการป 2559 โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

11 สถานประกอบการมีลูกจางไมถึง 100 คน 
จะรับคนพิการเขาทํางาน แลวจะไดรับ
สวนลดหรือคุมครองตามกฎหมายอยางไร 

หากนายจางใดไดจางบุคคลที่มีบัตรประจําตัวคนพิการมีไดรับการยกเวน
ภาษีในกรณีจางคนพิการ 2 เทาของคาจาง หรือหากมีการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดนําไปยกเวนภาษีได 2 
เทาของคาใชจายเชนเดียวกัน 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการป 2559 โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

12 การสงเงินสมทบเขากองทุนคนพิการตาม
กฎหมายใหม ในอัตรา 100 : 1  เริ่ ม
นับตั้งแตเมื่อใด และสงเงินเมื่อไหรจึงจะ
ถือวาเปนการสงลาชา 

กําหนดใหนับจํานวนลูกจางทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของแตละป และขอ 5 
กําหนดใหสงเงินเขากองทุนเปนรายปที่พก.หรือสํานักงานพมจ.ที่สถาน
ประกอบการนั้นตั้งอยูภายในวันที่ 31 มกราคมของปที่มีหนาที่เปนเดือน
สุดทาย หลังจากนั้นตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธซึ่งกฎหมายถือวาสงลาชา
ตามมาตรา 34 วรรคสอง ใหคิดดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป หากเพิกเฉย
กฎหมายใหอํานาจเลขาธิการพก.ดําเนินการตามมาตรา 36 และมาตรา 
39 ตอไป 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการป 2559 โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

13 การนับคนพิการเริ่มนับตั้งแต 1 ต.ค. ถึง 
31 ม.ค. ของทุกป ถาบริษัทไมมีคนพิการ
เลยจะตองทําอยางไร 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
กําหนดแนวทางการปฏิบัติภายในขอบเขต 3 วิธี ไดแก การจางคนพิการ
ตามมาตรา 33 การใหบริการดานอาชีพแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
ตามมาตรา 35 หรือการสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 34 ทั้งนี้ นายจาง
หรือเจาของสถานประกอบการตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางใดอยาง
หนึ่ง โดยไมมีเหตุที่ยกเวนได 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการป 2559 โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

14 ในกรณีประกาศรับสมัครตําแหนงงานวาง
โดยไมระบุคุณสมบัติ แตคัดเลือกจาก
ความสามารถของคนพิการ วาสามารถ
ทํางานในตําแหนงงานนั้นได ถือวาทําถูก

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
มาตรา 33 มุงคุมครองใหคนพิการมีงานทําและมาตรา 15 หามเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ ซึ่งกฎกระทรวง พ.ศ. 2554 ขอ 3 
กําหนดใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจางตั้งแตหนึ่ง

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการป 2559 โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 



หรือไม รอยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทํางานไดไมวาจะอยูในตําแหนงใดใน
อัตราสวนลูกจางที่มิใชคนพิการทุกหนึ่งรอยคนตอคนพิการหนึ่งคน เศษ
ของหนึ่งรอยคนถาเกินหาสิบคนตองรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน ดังนั้น 
หลักการรับคนพิการเขาทํางานควรพิจารณาจากลักษณะงานที่สถาน
ประกอบการมีโดยเหมาะสมกับสภาพความพิการและพิจารณาตาม
ความสามารถของคนพิการแตละบุคคล การรับคนพิการเขาทํางานใน
ตําแหนงใด จึงเปนขอตกลงทั้งสองฝายภายใตหลักการดังกลาว โดยไม
เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงความพิการ 

15 กฎหมายบังคับกับบริษัทกิจการรวมคา
หรือไม 

เนื่องจากพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 มีเจตนารมณในการระดมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการใหโอกาสทางสังคมแกคนพิการคือ
การใหโอกาสที่ดีที่สุด คือการมีงานทําเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพา
ตนเองไดซึ่งมาตรการตามกฎหมาย นี้จึงครอบคลุมกิจการทั้งหมดทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ดังนั้นจึงรวมถึงกิจการรวมคาดวย โดยกรณีรวมกัน
เสมือนเปนองคกรธุรกิจขึ้นมาใหมก็ใหนับรวมคนงานทั้งหมด 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการป 2559 โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

16 สถานประกอบการบริจาคเงินใหกับมูลนิธิ 
องคกรที่สงเสริมคนพิการตอเนื่องประจํา
ทุกป โดยมูลคาบริจาคมากกวาคาจางการ
จางงานที่กฎหมายกําหนดสามารถขอ
ยกเวนการจางงานคนพิการไดหรือไม 

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
มาตรา 35 กําหนดใหหนวยงานของรัฐไมประสงคจะรับคนพิการเขา
ทํางานตามมาตรา 33 หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมรับ
คนพิการเขาทํางานตามมาตรา 33 และไมประสงคจะสงเงินเขากองทุน
ตามมาตรา 34 หน วยงานของรั ฐ  น ายจ างหรือ เจ าของสถาน
ประกอบการนั้นอาจใหสัมปทานจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ 
จัดจางเหมาชวงงาน ฝกงาน หรือใหการชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือ
ผูดูแลคนพิการแทนก็ได จะเห็นวา กฎหมายประสงคใหคนพิการมีอาชีพ 
ดังนั้นหากเปนการบริจาคเพื่ออาชีพคนพิการและไดรับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมตามระเบียบฯ พ.ศ.2552 แลวถือวาเปนการชวยเหลือ
อืน่ใดตอคนพิการหรือผูดูแลคนพิการได 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการป 2559 โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

17 ถาจะไปหาชื่อคนพิการมาแลวใหเงินไป 
100 บาท / วัน แตตัวคนพิการไมตองมา
ทํางานที่บริษัท โดยเอาชื่อคนพิการมาทํา

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มี
จุดมุงหมายใหคนพิการมีอาชีพและมีงานทําจึงไดมีบทบัญญัติของ
กฎหมายตามมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 และมีบทมาตราอื่นๆ

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการป 2559 โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 



เหมือนคนปกติ แลวแจงรายงานวารับคน
พิการแลวตามอัตราสวน ถือวาปฏิบัติหรือ
ยั ง และมีความผิด ไหม อย างไร (จะ
ตรวจสอบเจอไหม) 

เพื่อสงเสริมและบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย เชน การขจัดการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ การอายัดทรัพยสิน การประกาศ
โฆษณา การยกเวนภาษี เปนตน 
• บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวเปนการกําหนดหนาที่กระทําการของ
บุคคลซึ่งเปนนายจาง และหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
• สวนราชการและองคกรของคนพิการที่เกี่ยวของมีหนาที่เพียงกํากับ
ดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย เชน ใชอํานาจตามมาตรา 14 ในฐานะ
พนักงานเจาหนาที่ หากแจงเท็จผิดกฎหมายอาญาได มาตรา 16 มาตรา 
17 เปนตน 
• ดังนั้น การตรวจสอบจะเจอหรือไม แลวแตเหตุการณและขอเท็จจริง 
แตกฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่และรับรองตนเอง 

18 นายจางกําหนดคุณสมบัติของผูพิการเขา
ทํางานไดหรือไม 

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มี
จุดมุงหมายใหคนพิการมีอาชีพและมีงานทํา และมาตรา 15 กําหนดหาม
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ เวนแตจะมีเหตุผลทางวิชาการ
หรือจารีตประเพณีรองรับแตตองมีการแกไขเยียวยาดวย มาตรา 16 
กําหนดมาตรการรองเรียนและฟองเปนคดีตอศาลใหวินิจฉัยได รวมทั้ง
มาตรา 33 กําหนดเฉพาะตามลักษณะงาน โดยไมจําเพาะเจาะจง ดังนั้น 
การกําหนดคุณสมบัติไดหรือไมจึงขึ้นกับลักษณะงานจริงของทุกประเภท
ในบริษัทแตตองไมมีลักษณะกีดกันหรือเลือกปฏิบัติตอคนพิการ หากงาน
ใดที่คนพิการทําไดแตมีพนักงานเต็มแลว เหลือเฉพาะบางสาขาจึงตอง
ประกาศเฉพาะสาขานั้น หากไมมีคนพิการมาสมัครก็ปฏิบัติตามปฏิบัติ
ตามมาตรา 34 หรือ มาตรา 35 ตอไป 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการป 2559 โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

19 จํานวนคนพิการที่จะตองจางในสัดสวน
เทาใด และมีวิธีคํานวณอยางไร 

ตามขอ 3 ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2554 นายจางรายใดที่มีจํานวน
ลูกจางที่มิใชคนพิการ 100 คนขึ้นไป โดยใหนับจํานวนลูกจาง ณ วันที่ 3 
ตุลาคม 2557 แลวนํามาคํานวณหาจํานวนคนพิการที่ตองจางในสัดสวน
ลูกจางที่มิใชคนพิการ 100 คน ตอคนพิการ 1 คน เศษที่เกิน 50 คน 
ตองรับคนพกิารเพิ่มอีก 1 คน 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

20 ลูกจางของบริษัทที่อยูสาขาอื่นๆจะนับ
รวมเขากันหรือไม 

ตามขอ 3 วรรคสอง ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2554 ใหนับจํานวนลูกจาง
ที่มิใชคนพิการ ณ วันที่ 1ตุลาคม ของทุกสาขารวมทั้งสํานักงานใหญ

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ



รวมกันทั้งหมด และนํามาคํานวณหาจํานวนคนพิการที่ตองจาง ชีวิตคนพิการ 
21 ถาบริษัทมีหลายสาขา จะใหสาขาใดเปน

ผูรายงานผลการปฏิบัติ 
ตามขอ 5 ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2554 ใหสํานักงานใหญ เปน
ผูรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยใหรายงานที่สํานักงาน พก. 
หรือสํานักงาน พมจ. จังหวัดที่เปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

22 ลูกจางเหมาแรงงาน(Sub Contract) จะ
นับรวมเปนลูกจางบริษัทหรือไม 

ตามมาตรา 5 แหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ลูกจางเหมา
แรงงานไมนับเปนลูกจางของบริษัท จึงไมตองนับรวมวาเปนลูกจาง 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

23 ตองจางคนพิการในรูปแบบใด จางนาน
เทาใดและจางในชวงเวลาใด 

ตามแนวปฏิบัติตองจางเต็มเวลาในรูปแบบเปนลูกจางประจําจาย
คาตอบแทนเปนรายเดือน หรือลูกจางที่จายคาตอบแทนเปนรายวัน 
ระยะเวลาการจางไมนอยกวา 1 ป (365 วันของป2558 = 1 มกราคม – 
31 ธันวาคม 2558) 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

24 ตองจางคนพิการประเภทไหน อายุเทาใด ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ตองจางคนพิการที่สามารถ
ทํางานได และจางไดทุกประเภทความพิการอายุไมต่ํากวา 15 ป 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

25 ตองจ ายค าจ างเท าใด  จั ดสวัสดิการ
อยางไร 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และอัตราคาจางตาม
ความสามารถ รวมถึงอัตราตามที่มีการจางกันโดยทั่วไปซึ่งถาเปนคาจาง
รายวันตองไมนอยกวา 300 บาทตอวัน 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

26 ตองเริ่มจางภายในวันใด สัญญาจางเริ่ม
นับวันไหน  

ตามแนวปฏิบัติตองจางงานตั้งแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม  ซึ่งมีการ
จางกอนวันที่ 1 มกราคม  สัญญาจางตองสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม  

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

27 จะหาคนพิการที่ทํ างานไดและอยาก
ทํางานไดจากท่ีไหน 

สํานักงานจัดหางานในพื้นที่ สถาบันการศึกษาที่คนพิการเขาไปเรียน 
สมาคมคนพิการประเภทตางๆ ศูนยบริการจัดหางานของมูลนิพระ
มหาไถ  เว็บไซตตลาดงานคนพิการออนไลน  www.ตลาดงานคน
พิการ.com หรือจะใหพก./พมจ.ติดตอก็ได 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

28 คนพิการที่จะจางตองมีบัตรประจําตัวคน
พิการหรือไม 

ตามมาตรา 4 แหง พ.ร.บ. ฯ หากคนพิการมีความประสงคจะเขาถึงสิทธิ
ตองยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา 19 แหง พ.ร.บ. ฯ 
และจะตองเปนบัตรประจําตัวคนพิการที่ยังไมหมดอายุเทานั้น 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

29 มี วิ ธี ก ารราย งานผลการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายจางงานคนพิการ อยางไร 

ตามขอ 3 ขอ 5 แหงกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2554 ใหสํานักงานใหญเปนผูมี
หนาที่รายงานผลการปฏิบัติแทนสาขาทั้งหมดของสถานประกอบการ

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

http://www.��Ҵ�ҹ���ԡ��.com/
http://www.��Ҵ�ҹ���ԡ��.com/


โดยสงรายงานตามแบบที่กําหนด (แบบ จพ. 0-1 ถึง 0-4 ) ที่สํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ กรณีสํานักงานใหญ
ของนิติบุคคลตั้งอยูกรุงเทพฯ หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจั งหวัดกรณีสํ านักงานใหญ ของนิติบุคคลตั้ งอยู
ตางจังหวัด 

ชีวิตคนพิการ 

30 สงรายงานผลการปฏิบัติไดถึงวันไหนและ
ถาสงรายงานชากวาที่กําหนด ผลจะเปน
อยางไร 

ขอ 5 แหงกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2554 กําหนดใหตองรายงานผลภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2558 ถาสงรายงานชากวาที่กําหนดจะถือวาสถาน
ประกอบการประสงคที่จะสงเงินเขากองทุนฯแทนการจางงานคนพิการ 
ซึ่งถาสงชากวาวันที่ 31 มกราคม 2558 จะตองเสียดอกเบี้ยในอัตรารอย
ละ 7.5 ตอป หรือวันละ 22.50 บาท ตอคนพิการที่ไมไดจาง 1 คน 
จนกวาจะสงเงินครบถวนตามมาตรา 34 วรรค สอง แหง พ.ร.บ. ฯ   

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

31 ถาจํานวนลูกจางเพิ่มขึ้น หรือลดลงจาก
วันที่ 1 ตุลาคม จะปฏิบัติอยางไร 

ขอ 3 แหงกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2554 การนับจํานวนลูกจางที่มิใชคน
พิการจะนับ ณ วันที่  1 ตุลาคม เพียงวันเดียว พรอมกับทุกสถาน
ประกอบการและทุกหนวยงานของรัฐทั่วประเทศ และจะใชจํานวน
ลูกจางที่นับไดมาใชในการคํานวณวาจะตองจางคนพิการกี่คนซึ่งหาก
ภายหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม สถานประกอบการจะมีจํานวนลูกจาง
เพิ่มขึ้น หรือลดลงก็ไมมีผลตองจางคนพิการเพิ่มขึ้น หรือลดลง แต
อยางไร 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

32 ถ าลู กจ างคนพิ การลาออกกอนครบ
กําหนดในสัญญา จะมีผลอยางไร และจะ
มีวิธีปฏิบัติอยางไร 

สถานประกอบการนั้นตองหาคนพิการรายอื่นเขามาเปนลูกจางแทนให
ครบจํานวนตามอัตราที่กฎหมายกําหนดตลอดทั้งป  หากหาคนพิการ
รายอื่นมาทดแทนไมไดจะถือวาเปนการจางงานคนพิการตามมาตรา 33 
ที่ไมสําเร็จ และจะตองสงเงินเขากองทุนฯ ตามมาตรา 34 แทนการจาง 
คนพิการ ซึ่งตองจายในอัตรา 109,500 บาท ตอคนพิการที่จางไดไมครบ
ป ตามสัญญาจางพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป หรือวันละ 22.50 
บาทตอคนพิการที่จางไมครบปตามสัญญาจางจนกวาจะจายครบถวน 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

33 นายจางจะจางคนพิการหลังวันที่  31 
มกราคม 2558 ไดหรือไม 

จางคนพิการหลังวันที่ 31 มกราคม 2558 ไมได เปนไปตามขอที่ 5 ของ
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการและหนวยงานของรัฐจะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงิน
ที่นายจางหรือของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุนสงเสริม

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 



และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2554 
34 จะใหลูกจางพิการไมตองทํางานใดๆเลย 

หรือใหทํางานอยูที่บานไมตองมาทํางานที่
สํานักงานไดหรือไม 

อาจเปนไปตามขอตกลง และกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน แต
การใหลูกจางพิการไมตองทํางานใดๆเลย จะมีความผิดตามกฎหมายวา
ดวยการประกันสังคม เพราะลูกจางจะไมมีนิติสัมพันธการเปนลูกจาง 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

35 มีคนพิการทํางานในบริษัทมานานแลว แต
ไมมีบัตรประจําตัวคนพิการจะสามารถ
นํามารายงานไดหรือไม 

ไมสามารถนํามารายงานได เนื่องจากไมถือวาเปนคนพิการ ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
(แกไข พ.ศ. 2556) 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

36 กรณีบริษัทประกาศรับสมัครคนพิการ แต
ไมมีคนพิการมาสมัคร ไดรับการยกเวน
หรือไม  

คณะกรรมการกฤษฎีกา วินิจฉัยเรื่องเสร็จที่ 146/2554 วาบทบัญญัติ
มาตรา 33 มาตรา 34 ใหอํานาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงจํานวนคน
พิการและจํานวนเงินที่นายจางจะตองนําสงเขากองทุนฯ ดังนั้ น
สาระสําคัญจึงสามารถกําหนดไดเพียงเรื่องจํานวนคนพิการที่นายจาง
และหนวยงานของรัฐจะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินที่นายจางที่
มิไดรับคนพิการเขาทํางานตามจํานวนที่กําหนดจะตองนําสงเขากองทุนฯ 
เทานั้น โดยไมกําหนดขอยกเวนใหนายจางที่ประสงคจะรับคนพิการเขา
ทํางานแตไมมีคนพิการมาสมัครไมตองส งเงินเขากองทุนฯ ไวใน
กฎกระทรวงนี้ได 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

37 จะจางผูดูแลคนพิการแทนการจางคน
พิการไดหรือไม 

กฎหมายตามมาตรา 33 กําหนดใหจางไดเฉพาะคนพิการที่สามารถ
ทํางานไดเทานั้นสวนผูดูแลคนพิการสามารถใชสิทธิรับสัมปทานแทนคน
พิการไดตามมาตรา 35 ได 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

38 ถาไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติไม
ครบถวน จะมีผลอยางไรกับนายจาง 

ตามมาตรา 36 มาตรา 39 แหง พ.ร.บ.ฯ อาจถูกปรับ ถูกอายัดทรัพย 
ถูกประกาศชื่อตอสาธารณะ หรือเสียดอกเบี้ย 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

39 หากไมเขาใจหรืออาจมีคําถามเพิ่มเติมจะ
สอบถามไดจากใคร ที่ไหน ชองทางใดบาง 

กองบริการกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทรศัพท 
02-3543388 ตอ 123 , 127, 142 หรือ www.nep.go.th (กองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การจางงานคนพิการใน
สถานประกอบการ) 

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

40 กรณีสถานประกอบการนําคนพิการมาทํา
สัญญาแตมิไดทํางานจริงโดยจายเงินให
เดื อนละหนึ่ งพั นบ าท และมี ก ารขึ้ น

1.สํานักงานประกันสังคมมีหนังสือที่ รง 4339 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2556 วินิจฉัยวากรณีสถานประกอบการนําบุคคลอื่นซึ่งมิใชลูกจางมาขึ้น
ทะเบียนผูประกันตนเปนการยื่นแบบเปนเท็จและมีความผิดทางอาญา

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

http://www.nep.go.th/


ทะเบียนประกันสังคมดวย จะกระทําได
หรือไม 

ตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม  
2.เมื่อการจางลักษณะดังกลาวไมถือเปนลูกจางจึงมีหนาที่สงเงินเขา
กองทุนฯ ตามมาตรา 34 

41 กรณีสถานประกอบการหรือหนวยงาน
ของรัฐมีลูกจางหรือผูปฏิบัติงานตั้งแต 
100 คนขึ้นไปไมทราบวาตองรับคนพิการ
เขาทํางานหรือสงเงินกองทุนฯ หรือให
สัมปทานฯ จะยกขึ้นมาอางเพื่อไมตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายไดหรือไม 

สําหรับกรณีนี้เปนกรณีบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับและกฎกระทรวง
กําหนดอัตราสวนการจางงานหรือการสงเงินมีสภาพเปนกฎได
ประกาศใชบังคับเปนการทั่วไป ไมสามารถยกขึ้นอางวาไมตองรับผิด
ไมได ทั้งนี้ เทียบเคียงไดกับหลักการที่วาหลักกฎหมายวางไวตายตัววา 
บุคคลจะอางความไมรูกฎหมายเปนขอแกตัวเพื่อใหตนพนผิดไมได 
เพราะถาขืนยินยอมใหใชแกตัวได คนที่เรียนรูมากก็จะเสียเปรียบคนที่ไม
ยอมรูอะไรเลย แตอยางไรก็ตาม ความจริงที่คนอาจไมรูวามีกฎหมาย
อยางนั้นอยูจริงๆ ก็ได กฎหมายจึงวางหลักไวเชนเดียวกันวา ถาไดความ
วาเขาไมรูวามีกฎหมายเชนนั้นอยูจริงๆ ศาลก็อาจจะลงโทษนอยกวาที่
กฎหมายกําหนดไวก็ได แตจะไมลงโทษเลยไมได อันกฎหมายนั้นถึงจะมี
มากมาย และถึงแมจะไมรูวารายละเอียดแหงกฎหมายมีอยูอยางไร แต
กฎหมายนั้นก็มิไดฝนธรรมชาติหรือฝนกฎแหงศีลธรรมของสังคมแตละ
สังคม ถาประพฤติอยูในกรอบศีลธรรมแหงสังคมที่ตนดํารงชีวิตอยูก็ยาก
ที่จะผิดกฎหมายไดสวนในทางแพงนั้นเปนเรื่องของประโยชนสวนตน ถา
จะทําอะไรกับใครแลวไมศึกษาใหก็ยอมจะเสียเปรียบคนอื่น  

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ 

42 กรณีนายจางตองการจางคนพิการตาม
มารตรา 33 มีวิธการจางอยางไร จะจาง
เปนรายชั่วโมง (Part time) เดือนละ 2 
วัน ไดหรือไม 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมฯมีเจตนารมณใหคนพิการไดรับการคุมครอง
สิทธิโดยไมเลือกปฏิบัติตามหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย จึงไดกําหนด
หนาที่ใหหนวยงานของรัฐและสถานประกอบการเอกชนรับคนพิการเขา
ทํางานตามมาตรา 33 ในอัตรา 100 : 1 หากไมจางก็ใหสงเงินเขา
กองทุนตามมาตรา 34 หรือใหสัมปทานตามมาตรา 35 หากพิจารณา
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและอัตราการสงเงินเขากองทุนหรือมูลคา
การใหสัมปทานฯ ตามระเบียบลวนแตใชอัตราคาจางขั้นต่ําคูณดวยสาม
หกหาคูณดวยจํานวนคนพิการที่มิไดจางงาน ดังนั้นคาใชจายในการจาง
คนพิการตามมาตรา 33 ตองใกลเคียงการดําเนินการตามมาตรา 34 
หรือมาตรา 35 จึงจะเปนไปตามหลักไดสัดสวนและเปนธรรมเหมาะสม
ตามเจตนารมณของกฎหมายที่สําคัญคือ การจางโดยไมเลือกปฏิบัติโดย

ถาม – ตอบ ปญหาการปฎิบัติตามกฎหมายจาง
งานคนพิการ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 



ไมเปนธรรมตอคนพิการ โดยใหเปรียบเทียบลักษณะงานระหวางลูกจาง
ไมพิการกับลูกจางพิการได ดังนั้นหากจางคนพิการเดือนละ 2 วันเปน
เงิน 600 บาทตอเดือน จึงไมไดเปนไปตามหลักสัดสวนตามกฎหมายและ
ไมเปนธรรมตอคนพิการและสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางเครงครัด 

43 การจางงานคนพิการตามมาตรา 33 เปน
การจางงานแบบไหน 

การจางงานคนพิการตามมาตรา 33 มี 2 ประเภท 1.การจางงานตาม
สถานประกอบการทั่วไป 2.การจางงานในชุมชน 

มูลนิธิพระมหาไถเพ่ือการพัฒนาคนพิการ 

44 การจางงานในชุมชนคือการจางงานแบบ
ไหนคนพิการตองไปทํางานที่ไหนไดบาง 

การจางงานในชุมชนตามมาตรา 33 คือ การทํางานในองคกรสาธารณะ
ประโยชน เชน ทํางานที่โรงเรียน รพสต. องคกรคนพิการ ฯลฯ เปนตน 
โดยมีสถานประกอบการเปนคนจางงาน 

มูลนิธิพระมหาไถเพ่ือการพัฒนาคนพิการ 

45 สถานประกอบการที่จางงานคนพิการตาม
มาตรา 33 สามารถลดหยอนภาษี ได
เทาไร 

สถานประกอบการที่จางงานคนพิการตามมาตรา 33 สามารถนําไปหัก
ลดหยอนภาษีได 2 เทา 

มูลนิธิพระมหาไถเพ่ือการพัฒนาคนพิการ 

46 คนพิการที่ไมมีบัตรคนพิการสามารถใช
สิทธิการจางงานคนพิการไดหรือไม 

คนพิการที่จะสามารถใชสิทธิตางๆรวมไปถึงการจางงานคนพิการไดตอง
เปนคนพิการที่มีบัตรคนพิการเทานั้น 

มูลนิธิพระมหาไถเพ่ือการพัฒนาคนพิการ 

47 คนพิการที่จะสามารถใชสิทธิตางๆรวมไป
ถึงการจางงานคนพิการไดตองเปนคน
พิการที่มีบัตรคนพิการเทานั้น 

ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐรับคน
พิการเขาทํางานตาม ลักษณะของงานในอัตราสวนที่ เหมาะสมกับ
ผูปฏิบัติ งานในสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ และให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎหมายกระทรวงกําหนดจํานวน
ที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐจะตอง
รับคนพิการเขาทํางาน 

มูลนิธิพระมหาไถเพ่ือการพัฒนาคนพิการ 

48 มีวิธีปฏิบัติอยางไรในการรับคนพิการเขา
ทํางานตามมาตรา 33 

กําหนดใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจางตั้งแตหนึ่ง
รอยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทํางานไดไมวาจะอยูในตําแหนงใด
หนึ่งคน ในอัตราสวนลูกจางที่มิใชคนพิการทุกหนึ่งรอยคนตอคนพิการ
หนึ่งคน เศษของหนึ่งรอยคนถาเกินหาสิบคนตองรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่ง
คน (100 : 1) 

มูลนิธิพระมหาไถเพ่ือการพัฒนาคนพิการ 

49 มีวิธีนับจํานวนลูกจางอยางไร ใหนับจํานวนลูกจาง ณ วันที่ 1 ตุลาคมของแตละปเพื่อคํานวณจํานวน
คนพิการที่ตองรับเขาทํางานกรณีที่นายจางมีหนวยงานหรือสาขาใน
จังหวัดใหนับจํานวนลูกจางทุกสาขาในจังหวัดนั้นเขาไปดวย (รวมเขาไป

มูลนิธิพระมหาไถเพ่ือการพัฒนาคนพิการ 



กับสํานักงานใหญของนิติบุคคล) 
50 ถาสถานประกอบการหรือบริษัทหางราน

ไมจางคนพิการเขาทํางานและไมให
สัมปทานในการฝกอบรมและจัดสถานที่
ขายของใหจะมีทางอื่นอีกไหม 

มี สถานประกอบการ บริษัทหางรานใดที่ไมประสงคจะจางงานคนพิการ
หรือใหสัมปทานก็มีอีกทางคือนําสงเงินเขากองทุนแทนการจางงานคน
พิการ ตามมาตรา 34 

http://nukbunchee.com/Webboard/index
.php?topic=136.0 

51 ในการสงเงินเขากองทุนเปนรายป ปละ
เทาไรในการสงเงินเขากองทุนแทนการ
จางงานคนพิการและสงแบบไหน 

ใหคิดตามอัตราคาจางขั้นต่ํา คูณดวยสามรอยหกสิบหาและคูณดวย
จํานวนคนพิการที่ไมไดรับเขาทํางานจะสงเปนเงินสด เช็คขีดครอม หรือ
ธนาณัติสั่งจาย 

http://nukbunchee.com/Webboard/index
.php?topic=136.0 

52 ในการนําสงเงินเขากองทุนแทนการจาง
งานคนพิการ ตามมาตรา 34 ตองสง
ใหกับที่ไหนถาเปนตางจังหวัดสงที่ไหน 

สั่งจายกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและใหสงถึงกรม
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติหรือสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดที่สํานักงานใหญของสถาน
ประกอบการตั้งอยูจังหวัดนั้นๆ 

http://nukbunchee.com/Webboard/index
.php?topic=136.0 

53 สถานประกอบการที่สงเงินเขากองทุน แต
ไมไดสงหรือสงลาชาหรือสงเงินไม

ครบถวน ตองเสียดอกเบี้ยในอัตราเทาไร 

ใหเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอปของจํานวนเงินที่ยังไมไดสงเขา
กองทุน วิธีคํานวณดอกเบี้ยคิดเปนรายวันตั้งแตวันผิดนัดชําระหนี้จนถึง
วันสง แตไมมีความรับผิดในทางอาญาแตอยางใด 

108ทางเลือก
http://www.doe.go.th/sites/default/files/fi
les/printing-media/108choiceM35.pdf 

54 วันเวลาในการสงเงินเขากองทุน ของแต
ละครั้งวันไหน 

ในการสงเงินเขากองทุนภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของแตละป https://www.dlo.co.th/node/785 

55 การสงเงินเขากองทุนคนพิการไดยกเวน
ภาษีเทาไร 

มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเปนรอยละของจํานวนเงินคาจางที่จายใหแกคน
พิการหรือเงินที่สงเขากองทุนแลวแตกรณี 

กรมสรรพากร
http://www.rd.go.th/publish/46523.0.html 

56 กรณีที่สถานประกอบการไมตองการ
จายเงินเขากองทุนตามมาตรา 34 และไม
สะดวกรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา 
33 มีทางเลือกอื่นใหสถานประกอบการ
หรือไม 

ในกรณีที่สถานประกอบการไมประสงคจะจายเงินเขากองทุน และไม
สะดวกรับคนพิการเขาทํางานในสถานประกอบการอันเนื่องมาจากสถาน
ประกอบการไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการหรือเหตุผลอื่น
ใดสถานประกอบการสามารถ ใหสัมปทาน การจัดสถานที่จําหนายสินคา 
การจางเหมาชวงงาน การฝกงาน การใหการชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการแทน ตามมาตรา 35 ก็ได 

มาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

57 ประเภทการขอใชสิทธิตามมาตรา 35 มีกี่
ประเภทและมีประเภทอะไรบาง 

การขอใชมาตรา 35 มี 7 ประเภทดังนี้ 1.การใหสัมปทาน 2.การให
สถานที่จําหนายสินคา 3.การจางเหมางาน 4.การฝกงาน 5.การจัดใหมี
อุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 6.การขอลามภาษามือ 7.การให
ความชวยเหลืออื่นใด 

แบบขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (คน
พิการ / ผูดูแลคนพิการ) 



58 การขอการใหสัมปทานตองใชเอกสาร
อะไรบาง 

แบบคําขอใชสิทธิการใหสัมปทานตองยื่นเอกสารและหลักฐาน 
ดังตอไปนี้ 
- หนังสือของนายจาง หรือหนวยงานของรัฐถึงจัดหางานจังหวัด / 
ผูอํานวยการสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ยื่นขอใชสิทธิตามมาตรา 
35 
- สําเนาบัตรประจําตัวนายจาง 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พรอมหนาวัตถุประสงค 
รับรองไมเกิน 6 เดือน /ภพ.20 
- หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
- แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2) 
- ภาพถายสถานที่ / ทรัพยสิน 
การใหใชประโยชนจากอาคาร /สถานที่ / ทรัพยสิน 
- สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน / อาคาร / ทรัพยสิน 
- ใบแสดงรายละเอียดมูลคาการใหสิทธิไดจาหนายสินคาหรือบริการ 
- ใบเสนอราคารายละเอียดสินคาหรือบริการการจัดสรรคลื่นความถี่
วิทยุ / โทรทัศน 
- ใบเสนอราคารายละเอียดอัตราคาเชาสถานีวิทยุ / โทรทัศน 

แบบคําขอการใหสัมปทานของกรมจัดหางาน 

59 การขอจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือ
บริการตองใชเอกสารอะไรบาง 

แบบคําขอใชสิทธิการจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการตองยื่น
เอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
- หนังสือของนายจาง หรือหนวยงานของรัฐถึงจัดหางานจังหวัด / 
ผูอํานวยการสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ยื่นขอใชสิทธิตามมาตรา 
35 
- สําเนาบัตรประจําตัวนายจาง 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พรอมหนาวัตถุประสงค 
รับรองไมเกิน 6 เดือน /ภพ.20 
- หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
- แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2) 

แบบคําขอการจัดสถานที่จาหนายสินคาหรือ
บริการ กกจ.พก 2-2 



- ใบแจงรายละเอียดมูลคาพื้นที่ และคาใชจายอื่นๆ 
- แผนที่ตั้งสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ 
- ภาพถายสถานที ่เอกสารแสดงรายละเอียดการคิดมูลคาพื้นที ่(อยางใด
อยางหนึ่ง) 
- เอกสารหลักฐานแสดงอัตรา/ราคาพื้นที่อางอิงในทองตลาด 
- ใบเสนอราคาคาเชาพื้นที่ 
- เอกสารแสดงราคาประเมินตามการยื่นแบบชําระภาษีโรงเรือน/ที่ดิน 

60 การขอการจางเหมาชวงงานหรือการจาง
เหมาบริการตองมีเอกสารอะไรบาง 

แบบคําขอการจางเหมาชวงงานหรือการจางเหมาบริการตองยื่นเอกสาร
และหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
- หนังสือของนายจาง หรือหนวยงานของรัฐถึงจัดหางานจังหวัด / 
ผูอํานวยการสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ยื่นขอใชสิทธิตามมาตรา 
35 
- สําเนาบัตรประจําตัวนายจาง 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พรอมหนาวัตถุประสงค 
รับรองไมเกิน 6 เดือน /ภพ.20 
- หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
- แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2) 
- ใบแสดงรายละเอียดลักษณะงานกรณีคนพิการหรือผูดูแลคนพิการเปน
ผูจัดหาวัสดุ อุปกรณ หรือเงินทุน 
- ใบแสดงรายละเอียดคาวัสดุ อุปกรณ หรือเงินทุน พรอมแจง
รายละเอียดของกําไรกรณีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการเปนผู
จัดหาวัสดุ อุปกรณ หรือเงินทุน 
- ใบแสดงรายละเอียดคาวัสดุ อุปกรณ หรือเงินทุน พรอมแจง
รายละเอียดของคาตอบแทนหรือคาแรงงาน 

แบบคําขอการจัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมา
บริการ กกจ.พก 2-3 

61 การขอการฝกงานตองใชเอกสารอะไรบาง แบบคําขอการฝกงานยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
- หนังสือของนายจาง หรือหนวยงานของรัฐถึงจัดหางานจังหวัด / 
ผูอํานวยการสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ยื่นขอใชสิทธิตามมาตรา 
35 

แบบคําขอการฝกงาน กกจ.พก 2-4 



- สําเนาบัตรประจําตัวนายจาง 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พรอมหนาวัตถุประสงค 
รับรองไมเกิน 6 เดือน /ภพ.20 
- หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
- แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2) 
- ใบรายการคาใชจายในการฝกงาน 
- ใบรายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการที่เขารวมการฝกงาน 
- รายละเอียดหลักสูตรฝกงาน 
- เปนหลักสูตรที่ผานการเห็นชอบจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
- เปนหลักสูตรของเอกชนที่ผานการเห็นชอบจากทางราชการ 

62 การขอการจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอานวย
ความสะดวกใหคนพิการตองมีเอกสาร
อะไรบาง 

แบบคําขอการจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอานวยความสะดวกใหคนพิการ
ตองยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
- หนังสือของนายจาง หรือหนวยงานของรัฐถึงจัดหางานจังหวัด / 
ผูอํานวยการสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ยื่นขอใชสิทธิตามมาตรา 
35 
- สําเนาบัตรประจําตัวนายจาง 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พรอมหนาวัตถุประสงค 
รับรองไมเกิน 6 เดือน /ภพ.20 
- หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
- แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2) 
- แผนงาน / โครงการจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก พรอม
แจงรายละเอียดประมาณการ และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
- ใบประมาณการคาใชจาย 

แบบคําขอการจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอานวย
ความสะดวก กกจ.พก 2-5 

63 สถานประกอบการที่จะจัดใหมีบริการลาม
ภาษามือใหคนพิการตองใชเอกสาร
อะไรบาง 

แบบคําขอลามภาษามือตองยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
- หนังสือของนายจาง หรือหนวยงานของรัฐถึงจัดหางานจังหวัด / 
ผูอํานวยการสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ยื่นขอใชสิทธิตามมาตรา 
35 

แบบคําขอการจัดใหมีบริการลามภาษามือ กกจ.
พก 2-6 



- สําเนาบัตรประจําตัวนายจาง 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พรอมหนาวัตถุประสงค 
รับรองไมเกิน 6 เดือน /ภพ.20 
- หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
- แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2) 
- แผนงาน / โครงการการจัดใหมีลามภาษามือ พรอมแจงรายละเอียด
ประมาณการ วงเงินงบประมาณ และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
- ใบรายชื่อพนักงานพิการทางการไดยิน จํานวน 20 คน 
- ใบแสดงรายละเอียดคาจางลามภาษามือ 

64 สถานประกอบการที่ตองการใหความ
ชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการตองใชเอกสาร
อะไรบาง 

แบบคําขอตองการใหความชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการตองยื่นเอกสาร
และหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
- หนังสือของนายจาง หรือหนวยงานของรัฐถึงจัดหางานจังหวัด / 
ผูอํานวยการสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ยื่นขอใชสิทธิตามมาตรา 
35 
- สําเนาบัตรประจําตัวนายจาง 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พรอมหนาวัตถุประสงค 
รับรองไมเกิน 6 เดือน /ภพ.20 
- หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
- แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2) การสนับสนุนดาน
การเงิน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เครื่องมือ หรือทรัพยสิน 
- ใบแสดงรายละเอยีด / ใบเสนอราคา (พรอมแจงประเภท จํานวน และ
มูลคา) การซื้อสินคาคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ 
- ใบเสนอราคาสินคาหรือผลิตภัณฑ (พรอมแจงรายละเอียดตนทุน และ
กาไร/ชิ้น) 

แบบคําขอการใหความชวยเหลืออื่นใด กกจ.พก 
2-7 

65 การจัดใหสถานประกอบการมีอุปกรณ
อํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกคนพิการ 
ตัวอยางเชน หองนํา ทางลาดชันเปนตน 

กรณีตามคําถามขออธิบายวา 1. หลักเกณฑการจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่ง
อํานวยความสะดวก กําหนดให บริษัทที่รับคนพิการเขาทํางานตาม
มาตรา 33 โดยคนพิการนั้นมีความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคลที่

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
http://dep.go.th/th/questionanswer/%E0
%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%



ถามูลคาของการจัดทํามี 600,000 บาท 
ในกรณีดังกลาวจะถือวาสถาน
ประกอบการมียอดจางคนพิการตาม
มาตรา 35 จํานวน 5 คน ใชหรือไม แตใน
การจางรูปแบบจัดหาสถานที่ขายของหรือ
บริการภายในบริษัทนั้นถึงแมวามูลคาคา
เชาพื้นที่นั้นจะสูงถึง 300,000 บาท ก็ถือ
วาไดแค 1 สิทธิการจางคนพิการตาม ม.
35 ซึ่งก็คือจางคนพิการ 1 คน ใชหรือไม 

ตองไดรับการชวยเหลือ เพื่อใหสามารถทํางานในบริษัทได จํานวน 1 คน 
บริษัทสามารถจัดสิ่งอํานวยความสะดวกจํานวนไมนอยกวาเงินที่ตองสง
เขากองทุนฯ เปนรายป เพื่อคนพิการนั้น และใหถือเปนการใชสิทธิตาม
มาตรา 35 ได 1 สิทธิเทานั้น แมวาจะมีมูลคา 600,000 บาท // 2. กรณี
การจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ หากบริษัทประสงคจะใชวิธี
ดังกลาวใหบริษัทจัดหาพื้นที่ เพื่อใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดใช
ตามความเหมาะสมได โดยตองมีมูลคาไมต่ํากวาจํานวนเงินที่ตองสงเขา
กองทุนฯ เปนรายป (ป 2559 คือ 109,500) --หากบริษัทมีความ
ประสงคจะดําเนินการตามมาตรา 35 ใหแจงการขอใชสิทธิตอสํานักงาน
จัดหางานกรุงเทพหรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด ณ ทองที่ที่เปนที่ตั้ง
ของบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ ตามระเบียบ
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนาย
สินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณี
พเิศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ลามภาษา
มือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ พ.ศ. 
2558// สํานักงานจัดหางานพื้นที่กรุงเทพ เขตพื้นที่ 1 โทร.0-2223-
2684-5,0-2223-6215-7 เขตพื้นที่ 2 โทร.0-2910-1183-4 เขตพื้นที่ 3 
โทร. 0-2617-6566-70 เขตพื้นที่ 4 โทร.0-2211-7558,0-2211-7607 
เขตพื้นที่ 5 โทร.0-2437-5147,0-2437-5855 เขตพื้นที่ 6 โทร.02-422-
3915-17 เขตพื้นที่ 7 โทร. 0-2427-4512, 0-2427-4327, 0-2427-
6109 เขตพื้นที่ 8 โทร.0-2398-7019,0-2398-7477,0-2398-6740, 0-
2398-6612, 0-2398-6630 เขตพื้นที่ 9 โทร. 0-2510-3602, 0-2509-
7945, 0-2510-7876, 0-2948-6007-8 เขตพื้นที่ 10 โทร. 0-2540-
7003-8 

B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8
%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%
8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B
2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%89
%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%
E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0
%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%
B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-
%E0%B8%A1-35 

66 ถาคนพิการจะขอใหสิทธิตามตรา 35 ตอง
ใชเอกสารอะไรบาง 

กรณีคนพิการขอใชสิทธิเอง มีเอกสารดังนี้ 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 - สมุด/บัตร ประจําตัวคนพิการ 
 - สําเนาทะเบียนบาน 

แบบขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (คน
พิการ/ผูดูแลคนพิการ) 
http://home.dsd.go.th/hr/web/uploads/d
sdhr-j8pUnFri25717.pdf 



 - รูปถายคนพิการขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
67 ถาผูดูแลคนพิการจะขอใหสิทธิตามมาตรา 

35 แทนคนพิการตองใชเอกสารอะไรบาง 
กรณีผูดูแลคนพิการขอใชสิทธิแทน มีเอกสารดังนี้ 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคนพิการ และผูใชสิทธิแทน 
 - สมุด/บัตร ประจําตัวคนพิการ 
 - สําเนาทะเบียนบานของคนพิการและผูดูและผูใชสิทธิแทน 
 - รูปถายคนพิการขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
*หมายเหตุ ผูใชสิทธิแทน ตองมีชื่อของผูดูแลตรงกับขอมูลในสมุด/บัตร
ประจําตัวคนพิการ  

แบบขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (คน
พิการ/ผูดูแลคนพิการ) 
http://home.dsd.go.th/hr/web/uploads/d
sdhr-j8pUnFri25717.pdf 

68 หนวยงานของรัฐ นายจางหรือสถาน
ประกอบการทีไ่มรับคนพิการเขาทํางาน
และไมประสงคสงเงินเขากองทุนแตจะใช 
มาตรา 35 ตองไปยื่นเรื่องไดที่ไหน 

การแจงการใหสิทธิตามมาตรา 35 ใหแจง ณ ทองที่ที่เปนที่ตั้งของ
หนวยงานของรัฐหรือนายจาง หรือเจาของสถานประกอบการ ดังตอไปนี้  
ในเขตกรุงเทพมหานครใหแจง ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพ ในจังหวัดอื่น
ใหแจง ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ 

69 หนวยงานของรัฐ นายจางหรือสถาน
ประกอบการไมรับคนพิการเขาทํางาน
และไมประสงคสงเงินเขากองทุนแตจะใช 
มาตรา 35 ตองไปยื่นเรื่องใชสิทธิไดชวง
ไหนบาง 

หนวยงานของรัฐซึ่งไมประสงครับคนพิการเขาทํางาน นายจางหรือสถาน
ประกอบการ ไมรับคนพิการเขาทํางานและไมประสงคสงเงินเขากองทนุ 
แตประสงคใหสัมปทานจัดสถานที่จําหนาย สินคาหรือบริการ จัดจาง
เหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน จัดใหมี
อุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ลามภาษามือ หรือใหความ
ชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการใหแจงการใหสิทธิและ
ดําเนินการใหเขารับสิทธิภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกป 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ สวนที่ 2 ขอ 10 

70 คนพิการหรือผูดูแลคนพิการซึ่งประสงค
ขอรับสิทธิจากหนวยงานของรัฐ นายจาง 
หรือเจาของสถานประกอบการ ตาม
มาตรา 35 จะตองยื่นเรื่องขอใชสิทธิไดที่
ไหนบาง 

คนพิการหรือผูดูแลคนพิการซึ่งประสงคขอรับสิทธิจากหนวยงานของรัฐ 
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการตามมาตรา 35  ใหยื่นคําขอรับ
สิทธิ ณ สถานที่ดังตอไปนี้ในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่น ณ สํานักจัดหา
งานกรุงเทพฯ ในจังหวัดอื่นใหยื่น ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 



หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ 

71 กรณีผูดูแลคนพิการจะยื่นคําขอรับสิทธิ
ตามมาตรา 35  คนพิการที่อยูในการ
อปุการะหรือดูแลที่มีงานทําแลวสามารถ
ใชสิทธิไดอีกหรือไม 

กรณีผูดูแลคนพิการจะยื่นคําขอรับสิทธิตามมาตรา 35 คนพิการที่อยูใน
การอุปการะหรือดูแล ตองไมสามารถประกอบอาชีพไดโดยเหตุอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูเยาว 
(๒) เปนผูสูงอายุตั้งแต ๗๐ ป ขึ้นไป 
(๓) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๔) เปนคนพิการซึ่งมีสภาพความพิการถึงขั้นที่ไมสามารถประกอบอาชีพ
ได โดยมีหนังสือรับรองจากกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด หรือ
ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด แลวแตกรณี 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คณุภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พกิารหรือผูดูแลคนพิการ 

72 คนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะยื่นขอรับ
สิทธิตามมาตรา 35 หลายแหงไดหรือไม 

การยื่นขอรับสิทธิตามมาตรา 35  คนพิการหรือผูดูแลคนพิการอาจยื่น
ขอรับสิทธิไดหลายแหงโดย ไมเปนการตัดสิทธิคนพิการหรือผูดูแลคน
พิการที่จะขอรับการสนับสนุนโดยตรงจากหนวยงานของรัฐ นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการ แตรับสิทธิไดเพียงแหงเดียว 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ 

73 คนพิการหรือผูดูแลคนพิการที่ไดรับสิทธิ
ตามตามตรา 35 จะจําหนาย จายโอน
สิทธิ หรือใหบุคคลอื่นไดหรือไม 

คนพิการหรือผูดูแลคนพิการที่ไดรับสิทธิตามระเบียบนี้จะจําหนาย จาย
โอนสิทธิ หรือใหบุคคลใดเชาชวงสิทธิแทนตนมิได 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ ขอ 14 (2) 



74 กรณีผูดูแลคนพิการที่ไดรับสิทธติาม
มาตรา 35 ถึงแกความตายจะใหคนอื่นรับ
สิทธิแทนไดหรือไม 

กรณีผูดูแลคนพิการที่ไดรับสิทธิถึงแกความตาย ใหผูดูแลคนพิการราย
ใหมที่มีชื่อเปนผูดูแลในบัตรประจําตัวคนพิการเปนผูดําเนินการแทน 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ ขอ 14 (3) 

75 ถาคนพิการที่ไดรับสิทธิตามมาตรา 35 ถึง
แกความตายจะถูกตัดสิทธิทันทีหรือใหคน
อื่นรับสิทธิแทนจนหมดสัญญา 

กรณีคนพิการที่ไดรับสิทธิถึงแกความตายสิทธิที่ไดรับยอมเปนอันสิ้นสุด ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ ขอ 14 (4) 

76 การยกเลิกสัญญา การตอสัญญา การ
เปลี่ยนแปลงสัญญา นายจางจะตองทํา
อยางไร 

การยกเลิกสัญญา การตอสัญญา การเปลี่ยนแปลงสัญญา ใหหนวยงาน
ของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการแจงหนวยงานตามขอ 
๑๐ เพื่อทราบ 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ ขอ 14 (5) 

77 กรณีคนพิการหรือผูดูแลคนพิการเลิก
กิจการกอนสิ้นสุดสัญญา หนวยงานของ
รัฐ 
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
จะตองหาคนพิการหรือผูดูแลคนพิการคน

กรณีคนพิการหรือผูดูแลคนพิการเลิกกิจการกอนสิ้นสุดสัญญา ให
หนวยงานของรัฐนายจางหรือเจาของสถานประกอบการจัดใหมีคนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการอื่นเขารับสิทธิแทนที่ 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 



ใหมเขามาแทนหรือไม หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ ขอ 14 (6) 

78 สถานประกอบการที่จะใชสิทธิใน
สัมปทานตามมาตรา 35 ถาคํานวณแลว
ราคาต่ํากวาที่จะสงเงินเขากองทุนได
หรือไม 

การใหใชสิทธิในสัมปทานของนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
ตองมีมูลคาไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการ
กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ และ
หนวยงานของรัฐจะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินที่นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ ขอ 16 

79 สถานประกอบการที่จะจางคนพิการตาม
มาตรา 35 แลวจะคํานวณหาคาใชจายได
อยางไร 

การคํานวณมูลคาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามอัตราอางอิงราคาใน
ทองตลาด กรณีไมมีราคาตามทองตลาดมาอางอิงใหเปนไปตามอัตราที่
ผูรับการประเมินยื่นแบบการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินของราชการ
สวนทองถิ่นแหงนั้น หรือตามอัตราที่คณะอนุกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด
ประกาศกําหนด 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ ขอ 19  

80 การจัดจางเหมาชวงงานหรือการจางเหมา
บริการของนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการ จะเอาเงินสวนไหนที่
คํานวณใหไดไมนอยกวาเงินที่จะสงเขา
กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 

การคํานวณมูลคาของสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําได ๒ กรณี 
ดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีกําหนดใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการเปนผูจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
หรือเงินลงทุนตามลักษณะของงานที่จาง ใหพิจารณาเฉพาะในสวนที่เปน
กําไรที่คนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะไดรับเมื่อครบกําหนดสัญญาจางใน
ปนั้น 
(๒) กรณีกําหนดใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการเปนผูจัดหา
วัสดุ อุปกรณหรือเงินทุนตามลักษณะของงานที่จาง ใหพิจารณาเฉพาะ
ในสวนที่เปนคาตอบแทนหรือคาแรงงานที่คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
ไดรับเมื่อครบกําหนดสัญญาจางในปนั้น 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ ขอ 23 



81 การฝกงานแกคนพิการหรือผูดูแลคน
พิการตองมีลักษณะและเงื่อนไขอยางไร
บางและระยะเวลาฝกนานเทาไร 

(๑) หลักสูตรการฝกงานตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความรู 
ทักษะ ประสบการณความชํานาญ การถายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี 
หรือองคความรูตาง ๆ เพื่อใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพได 
(๒) ระยะเวลาฝกงานตองไมนอยกวาหกเดือน ทั้งนี้ ตองไมนอยกวาหก
รอยชั่วโมงหรือตามที่หนวยงานของรัฐแหงนั้นเห็นสมควรและมีการมอบ
วุฒิบัตรที่ออกโดยหนวยงานที่รับฝกงานแกผูผานการฝกงานดวย 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ ขอ 26 วงเล็บ 1 และ
วงเล็บ 2 

82 “การใหสัมปทาน” หมายความวาอะไร “การใหสัมปทาน” หมายความวา การใหสิทธิแกคนพิการหรือผูดูแลคน
พิการไดใชประโยชนจากทรัพยสินในการประกอบอาชีพ 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ 

83 “การจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือ
บริการ” หมายความวาอะไร 

 “การจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ” หมายความวา การจัด
สถานที่บริเวณองคกรหรือสถานประกอบการ ไมวาจะเปนภายในหรือ
ภายนอกเพื่อใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดใชประโยชนในการ
ประกอบอาชีพ 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ 

84 “การจัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมา
บริการ” หมายความวาอะไร 

 “การจัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการ” หมายความวา การจาง
เหมาชวงงานหรือการจางเหมาบริการจากคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
เพื่อประโยชนของหนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการแหงนั้น 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน



หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ 

85 “การฝกงาน” หมายความวาอะไร “การฝกงาน” หมายความวา การเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ 
หรือการถายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยีที่สามารถนําไปประกอบ
อาชีพได 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ 

86 “การจัดใหมีอุปกรณ” หมายความวา
อะไร 

“การจัดใหมีอุปกรณ” หมายความวา การจัดใหมีเครื่องชวยอํานวย
ความสะดวกซึ่งเคลื่อนที่หรือเคลื่อนยายได เพื่อใหคนพิการเขาถึงและใช
ประโยชนในการประกอบอาชีพไดบนพื้นฐานของความตองการพิเศษ
ของคนพิการแตละประเภท 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ 

87 “การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก” 
หมายความวาอะไร 

“การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก” หมายความวา การจัดใหมี
เครื่องมือเพื่อการชวยเหลือโดยการสราง ติดตั้ง หรือดัดแปลงให
เครื่องมือดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอาคารหรือสถานที่ เพื่อใหคนพิการ
เขาถึงและใชประโยชนในการประกอบอาชีพไดบนพื้นฐานของความ
ตองการพิเศษของคนพิการแตละประเภท 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ 

88 “การจัดใหมีลามภาษามือ” หมายความ “การจัดใหมีลามภาษามือ” หมายความวา การจางบุคคลซึ่งจดแจงเปน ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา



วาอะไร ลามภาษามือตอกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อ
ใหบริการแกคนพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ 

89 “การใหความชวยเหลืออื่นใด” 
หมายความวาอะไร 

“การใหความชวยเหลืออื่นใด” หมายความวา การใหความชวยเหลือแก
คนพิการหรือผูดูแลคนพิการโดยตรง เพื่อใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
สามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน 
หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการ 

90 สถานประกอบการตองการจางงานคน
พิการจะหาคนพิการเขาไปทํางานไดจากที่
ไหนบาง 

ถานายจางตองการจางงานคนพิการเขาทํางานในสถานประกอบการ
สามารถโทรมาที่สายดวนประชารัฐเพื่อคนพิการ 1479 ไดเลยหรือ
สามารถไปทีส่ํานักงานจัดหางานประจําจังหวัดหรือสํานักงานจัดหางาน
เขตในเขตกรุงเทพฯ หรือที่กรมจัดหางาน 

มูลนิธิพระมหาไถพัทยา 

91 ถานายจางหรือสถานประกอบการ
ตองการคนพิการเขาทํางานกับทางสาย
ดวนประชารัฐเพื่อคนพิการจะตองทํา
อยางไรบาง 

ทางเจาหนาที่สายดวนประชารัฐเพื่อคนพิการจะเก็บขอมูลตางๆของ
สถานประกอบการเพื่อประสานไปยังศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถ
พัทยาดําเนินการตอไป 

มูลนิธิพระมหาไถพัทยา 

92 คนพิการที่ตองการทํางานจะตองไปติดตอ
ที่ไหนไดบาง 

คนพิการที่ตองการทํางานสามารถลงทะเบียนหางานกับทางสายดวน
ประชารัฐเพื่อคนพิการ 1479 ไดเลยหรือสามารถไปลงทะเบียนหางานได
ที่สํานักงานจัดหางานประจําจังหวัดหรือสํานักงานจัดหางานเขตในเขต
กรุงเทพฯ หรือที่กรมจัดหางาน 

มูลนิธิพระมหาไถพัทยา 

93 คนพิการที่ตองการลงทะเบียนหางานคน
พิการผานทางสายดวนประชารัฐเพื่อคน

คนพิการที่ตองการลงทะเบียนหางานผานทางสายดวนประชารัฐเพื่อคน
พิการ 1479 จะตองแจงรายละเอียดตางๆของคนพิการตามที่เจาหนาที่

มูลนิธิพระมหาไถพัทยา 



พิการตองทําอยางไรบาง ขอไปและตองสงเอกสารสมัครงานมาที่ ตู ปณ.11 เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี 20260 (ศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถพัทยา) 

94 คนพิการที่จะสมัครงานตองใชเอกสาร
อะไรบาง 

เอกสารที่ตองใชสมัครงานของคนพิการมีดังนี้ 
- เรซูเม  
- สําเนาบัตรคนพิการ 
- สําเนาบัตรประชาชน 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถามี) 
- สําเนาใบรับรองผลการศึกษา  
- รูปถาย 1 นิ้วถายไมเกิน 6 เดือน 2 รูป 
- ใบผานการเกณฑทหาร ฯ (สําหรับเพศชาย) 
- ประกาศนียบัติรับรองวาผานการอบรมหลักสูตรตาง ๆ (ถามี) 
- หนังสือรับรองการฝกงาน/ผานงาน (ถามี) 

มูลนิธิพระมหาไถพัทยา 

95 คนพิการที่ลงทะเบียนหางานจากสายดวน
ประชารัฐเพื่อคนพิการ 1479 นานไหม
กวาจะไดงาน 

คนพิการที่ลงทะเบียนหางานกับทางสายดวนประชารัฐเพื่อคนพิการ 
1479 แลวนั้นทางเราจะประสานสงใหศูนยจัดหางานคนพิการพระ
มหาไถดําเนินการประสานหางานใหคนพิการสวนจะไดงานเร็วหรือชา
นั้น จะอยูที่ความรูและทักษะของคนพิการและสถานประกอบการดวย
วาตองการจางงานคนพิการและตําแหนงงานตรงกับที่คนพิการตองการ
หรือไมดวย 

มูลนิธิพระมหาไถพัทยา 

96 ศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถตั้งอยู
ที่ไหน 

ศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถ 
   ตู ปณ.1 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20260 

ศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถ
http://www.pwdjob.org/procedure.php?t
mp=dis&typ=%A1%C3%D0%BA%C7%B9
%A1%D2%C3%BA%C3%D4%A1%D2%C3
%A8%D1%B4%CB%D2%A7%D2%B9%CA
%D3%CB%C3%D1%BA%A4%B9%BE%D4
%A1%D2%C3 

97 จะติดตอศูนยจัดหางานคนพิการพระ
มหาไถไดทางไหนบาง 

โทรศัพท .(038)716-247-9 ตอ 8111,8112 โทรสาร (038)716 542 
อีเมล : jp@mahatai.org เว็บไซต : www.pwdjob.org 

ศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถ
http://www.pwdjob.org/procedure.php?t
mp=dis&typ=%A1%C3%D0%BA%C7%B9



 

%A1%D2%C3%BA%C3%D4%A1%D2%C3
%A8%D1%B4%CB%D2%A7%D2%B9%CA
%D3%CB%C3%D1%BA%A4%B9%BE%D4
%A1%D2%C3 

99 ศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถเปด
บริการชวงเวลาไหน 

เปดบริการทุกวันจันทรถึงวันเสารเวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา หรือ
ตามนัดหมายและการให บริการนอกสถานที่ในกรณีพิเศษ 

ศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถ
http://www.pwdjob.org/procedure.php?t
mp=dis&typ=%A1%C3%D0%BA%C7%B9
%A1%D2%C3%BA%C3%D4%A1%D2%C3
%A8%D1%B4%CB%D2%A7%D2%B9%CA
%D3%CB%C3%D1%BA%A4%B9%BE%D4
%A1%D2%C3 

100 คนพิการที่จะใชบริการศูนยจัดหางานคน
พิการพระมหาไถพัทยาสามารถติดตอได
ทางไหนบาง 

คนพิการสามารถติดตอศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถพัทยาไดดังนี้ 
- มาติดตอดวยตนเองที่สํานักงาน 
- ลงพื้นที่ 
- โทรศัพท 
- จดหมาย 
- E-mail / Website 
- สายดวนประชารัฐคนพิการ 1479 

ศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถ
http://www.pwdjob.org/procedure.php?tmp=di
s&typ=%A1%C3%D0%BA%C7%B9%A1%D2%C3
%BA%C3%D4%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%
D2%A7%D2%B9%CA%D3%CB%C3%D1%BA%A
4%B9%BE%D4%A1%D2%C3 


