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พระราชบัญญัติ 
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบญัญัติการฟนฟูสมรรถภาพคน

พิการ พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับ

แตวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“คนพิการ” หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทาง

สติปญญา หรอืทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
“การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือ

การเสริมสรางความสามารถของคนพิการใหมีสภาพที่ดีขึ้น โดยอาศัยวิธีการทางการแพทย ทาง
การศึกษา ทางสังคม และการฝกอาชีพ เพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสทํางาน หรือดํารงชีวิตในสังคม

                                                 
๑
 รก.๒๕๓๔/๒๐๕/๑๘พ/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 
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ทัดเทียมคนปกติ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย* เปนประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย* ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
อธิบดีกรมการแพทย ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ* อธิบดีกรมสามัญศึกษา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหกคน
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 

ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนเลขานุการและ
ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาท่ีในสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ*ไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากคนพิการ ซ่ึงเปน
ผูแทนองคกรท่ีเก่ียวของกับคนพิการไมนอยกวาสองคน 

 
มาตรา ๖  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑) เสนอแนะนโยบายการดําเนินงานและแผนบริหารงานเกี่ยวกับการสงเคราะห 

การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตอรัฐมนตร ีเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบ และมอบหมายใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

(๒) ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และความเห็นแกรัฐมนตรีในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี ้

(๓) สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะหการพัฒนา และ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแกสวนราชการหนวยงานของรัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวของโดยใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการ เงินอุดหนุน ส่ิงอํานวยความสะดวก หรือบริการตางๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

(๔) จัดทําโครงการเพื่อการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ 

(๕) อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใชเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
และวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการใชจายเงินกองทุนดังกลาว 

(๖) วางระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดตางๆ ภายในขอบเขตการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้

(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๙  ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้ง
ซอม ใหผูไดรับการแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึง
ไดรับแตงตั้งไวแลวนั้น หรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๐  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ให
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๑  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือ

หลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
คณะอนุกรรมการแตละคณะ ใหมีคนพิการซึ่งไดจดทะเบียนไวตาม มาตรา ๑๔ 

ไมนอยกวาหนึ่งคนเปนอนุกรรมการ 
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนําความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๑๒  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการขึ้นใน

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ* 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย*มีอํานาจหนาท่ีในการสงเคราะหการพัฒนา 
และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐและเอกชนท่ี
เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศในการดําเนินงานเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
และในการใหคนพิการไดรับการสงเคราะหตาม มาตรา ๑๕ 

(๒) รวบรวมและเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับคนพิการเพื่อประโยชนในการปองกัน
ความพิการ การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

(๓) จัดทําแผนงานเกี่ยวกับการปองกันความพิการการรกัษา และการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 

(๔) ริเริ่มและเรงรัดใหมีการสงเสริมกิจกรรมของคนพิการ 
(๕) จัดใหมีการฝกอบรมผูซึ่งทํางานเกี่ยวกับการสงเคราะห การพัฒนา และการ

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 
(๖) สงเสริมอาชีพและจัดหางานใหแกคนพิการซึ่งไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ

แลว 
(๗) เปนศูนยกลางในการเผยแพรวิชาการและประชาสัมพันธกิจกรรมเกี่ยวกับ

คนพิการ 
(๘) รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดําเนินการ ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวของแลวรายงานผลใหคณะกรรมการทราบ 

(๙) ปฏิบัติการตามมติคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๓  ใหสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตาม มาตรา 

๑๒ เปนสํานักงานทะเบียนกลางสําหรับคนพิการในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่น โดยมี
หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนนายทะเบียนกลาง และให
สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด*ทุกจังหวัดเปนสํานักงานทะเบียนสําหรับคนพิการใน
จังหวัดของตนโดยมีพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด*เปนนายทะเบียนจังหวัด 

 
มาตรา ๑๔  ใหคนพิการซึ่งประสงคจะไดรับสิทธิในการสงเคราะห การพัฒนา 

และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัตินี ้ยื่นขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนกลาง 
ณ สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการหรือตอนายทะเบียนจังหวัด ณ สํานักงาน
พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด*ท่ีตนมีภูมิลําเนาอยู 

ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ หรือในกรณีท่ีคนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไมสามารถไปจดทะเบียนดวย
ตนเองได ผูปกครอง ผูพิทักษ ผูอนุบาล หรือบุคคลที่ดูแลคนพิการแลวแตกรณีจะยื่นขอจด
ทะเบียนแทนก็ได แตตองนําคนพิการหรือหลักฐานวาเปนคนพิการไปแสดงตอนายทะเบียนกลาง
หรือนายทะเบียนจังหวัด แลวแตกรณีดวย 

การจดทะเบียน การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โดยคนพิการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๑๕  คนพิการที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา ๑๔ ใหไดรับการสงเคราะห 

การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพ ดังตอไปนี้ 
(๑) บริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย และคาใชจายในการ

รักษาพยาบาล คาอุปกรณ เพื่อปรับสภาพทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ หรอื
เสริมสรางสมรรถภาพใหดีขึ้น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาสาย
อาชีพ หรืออุดมศึกษา ตามแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสม ซึ่งใหไดรับโดยการจัดเปน
สถานศึกษาเฉพาะหรือจัดรวมในสถานศึกษาธรรมดาก็ได โดยใหศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม 

(๓) คําแนะนําชี้แจงและปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการฝกอาชีพที่
เหมาะสมกับสภาพของรางกายและสมรรถภาพที่มีอยู เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพได 

(๔) การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและส่ิงอํานวยความสะดวก
และบริการตางๆ ที่จําเปนสําหรับคนพิการ 

(๕) บริการจากรัฐในการเปนคดีความและในการติดตอกับทางราชการ 
 
มาตรา ๑๖  ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงเรียกวา “กองทุนฟนฟูสมรรถภาพ

คนพิการ” ในสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใช
จายเกี่ยวกับการดําเนินงานและสงเคราะหชวยเหลือคนพิการและสนับสนุนสถาบันบรกิารดานการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  ทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝกอาชีพ ตลอดจน
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา และองคกรท่ีเก่ียวของกับคนพิการ 

กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่น ดังตอไปน้ี 
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาคจากประชาชน จากนิติบุคคลหรือจาก

องคกรทั้งในประเทศและตางประเทศหรือที่ไดมาจากการจัดกิจกรรม 
(๓) ดอกผลของเงินกองทุนและการขายหรือหาประโยชนจากทรัพยสินที่ไดรับ

บริจาค 
(๔) รายไดอื่นๆ 
เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคสอง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองสงคลังเปนเงิน

รายไดแผนดิน 
การจัดหาผลประโยชนและการใชจายเงินของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๑๗  เพื่อเปนการคุมครองและสงเคราะหคนพิการ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ออกกฎกระทรวงกําหนด 
(๑) ลักษณะอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมี

อุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ 
(๒) ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเขาทํางาน

ตามลักษณะของงานในอัตราสวนที่เหมาะสมกับลูกจางอื่น 
ในกรณีที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการประสงคจะไมรับคนพิการเขา

ทํางานตามสัดสวนท่ีกําหนดจะขอสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๑๖ ตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวงแทนการรับคนพิการเขาทํางานก็ได 

 
มาตรา ๑๘  เจาของอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ๆ ซ่ึง

ไดจัดอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการตามมาตรา ๑๗ (๑) มีสิทธิหักเงิน
คาใชจายเปนสองเทาของเงินท่ีเสียไปเพื่อการนั้นออกจากเงินไดสุทธิหรือกําไรสุทธิของปที่
คาใชจายนั้นเกิดขึ้น แลวแตกรณ ีตามประมวลรษัฎากร 

นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนซึ่งรับคนพิการเขาทํางานตาม
มาตรา ๑๗ (๒) มีสิทธินําเงินคาจางที่จายใหแกคนพิการมาหักเปนคาใชจายตามประมวล
รัษฎากรไดเปนสองเทาของจํานวนที่จายจริง 

 
มาตรา ๑๙  ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ

คนพิการขึ้นในสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุ*ตามความในมาตรา ๑๒ ใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ*มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ 

 
มาตรา ๒๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนษุย* รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี ้ 
ท้ังน้ี ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวงเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยที่คนพิการเปนทรัพยากร
สวนหนึ่งของประเทศ แตเนื่องจากสภาพของความพิการเปนอุปสรรคในการดํารงชีวิต ในการ
ประกอบอาชีพและในการมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม และโดยท่ีสมควรสนบัสนนุสงเสรมิให
คนพิการไดมีโอกาสในดานตางๆ สามารถดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและมีสวนรวมในกิจกรรมของ
สังคมเทาเทียมกับคนปกติท่ัวไป ในการนี้ สมควรใหคนพิการไดรับการคุมครองการสงเคราะห 
การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝก
อาชีพตลอดจนแกไขปญหาและขจัดอุปสรรคตางๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกคนพกิาร 
รวมทั้งใหสังคมมีสวนรวมในการเกื้อกูลและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

พัชรินทร/เนติมา  จัดทํา 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 
 

มาตรา ๒๙  ในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ให
แกไขคําวา “กระทรวงมหาดไทย” เปน “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย” 
คําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย” คําวา “กรมประชาสงเคราะห” เปน “สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ” คําวา “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห” 
เปน “ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ 
และผูสูงอายุ” คําวา “ที่ทําการประชาสงเคราะหจังหวัด” เปน “สํานักงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการจังหวัด” และคําวา “ประชาสงเคราะหจังหวัด” เปน “พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัด” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน

                                                 
๒รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๗๐/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตร ีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี ้

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
พัชรินทร/เนติมา  จัดทํา 

๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
 


