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พระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ. 2534
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
เปนปที่ 46 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิตบิ ญ
ั ญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.
2534”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราช
บัญญัตนิ ี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“คนพิการ” หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติ
ปญญา หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
“การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือการ
เสริมสรางความสามารถของคนพิการใหมีสภาพที่ดีขึ้นโดยอาศัยวิธีการทางการแพทย ทางการศึกษา
ทางสังคม และการฝกอาชีพเพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสทํางาน หรือดํารงชีวิตในสังคมทัดเทียมคนปกติ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหมคี ณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ อธิบดีกรมสามัญศึกษา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปน
กรรมการ
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ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เปนเลขานุการและใหคณะ
กรรมการมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่ในกรมประชาสงเคราะหไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากคนพิการซึ่งเปนผูแทนองคกร
ทีเ่ กี่ยวของกับคนพิการไมนอยกวาสองคน
มาตรา 6 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1)เสนอแนะนโยบายการดําเนินงานและแผนบริหารงานเกี่ยวกับการสงเคราะห
การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตอรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบและมอบหมายใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการตามหนา
ที่ตอไป
(2)ใหคาปรึ
ํ กษา คําแนะนํา และความเห็นแกรัฐมนตรีในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(3)สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห การพัฒนา และการ
ฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการแกสว นราชการหนวยงานของรัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วของ โดยใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการ เงินอุดหนุนสิง่ อํานวยความสะดวก หรือบริการตางๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร
(4)จัดทําโครงการเพื่อการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
(5)อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใชเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
และวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร และการใชจายเงินกองทุนดังกลาว
(6)วางระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดตางๆ ภายในขอบเขตเขตการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
(7)ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 8 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนคนไรความสามารถ
(5)ไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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มาตรา 9 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
แตงตัง้ ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับการ
แตงตัง้ นัน้ อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลวนั้น
หรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน แลวแตกรณี
มาตรา 10 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลง
คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 11 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง หรือหลายคณะเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการแตละคณะใหมีคนพิการซึ่งไดจดทะเบียนไวตามมาตรา 14 ไมนอยกวาหนึ่งคน
เปนอนุกรรมการ
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนําความในมาตรา 10 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 12 ใหจดั ตั้งสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ขึ้นในกรมประชา
สงเคราะห กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ในการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1)ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศในการดําเนินงานเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และในการให
คนพิการไดรับการสงเคราะหตามมาตรา 15
(2)รวบรวมและเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ เพื่อประโยชนในการปองกันความ
พิการ การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
(3)จัดทําแผนงานเกี่ยวกับการปองกันความพิการ การรักษา และการฟนฟูสมรรถ
ภาพคนพิการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
(4)ริเริ่มและเรงรัดใหมีการสงเสริมกิจกรรมของคนพิการ
(5)จัดใหมีการฝกอบรมผูซึ่งทํางานเกี่ยวกับการสงเคราะห การพัฒนา และการ
ฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยรวมมือกับสวนราชการหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
(6)สงเสริมอาชีพและจัดหางานใหแกคนพิการซึ่งไดรับการฟนฟูสมรรถภาพแลว
(7)เปนศูนยกลางในการเผยแพรวิชาการ และประชาสัมพันธกิจกรรมเกี่ยวกับคน
พิการ
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(8)รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดําเนินการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย แผนงานการสงเคราะห การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการของสวนราชการ
หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของแลวรายงานผลใหคณะกรรมการทราบ
(9)ปฏิบัติการตามมติคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 13 ใหสานั
ํ กงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามมาตรา 12 เปนสํานัก
งานทะเบียนกลางสําหรับคนพิการในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่น โดยมีหัวหนาสํานักงานคณะ
กรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนนายทะเบียนกลาง และใหที่ทําการประชาสงเคราะหจังหวัด
ทุกจังหวัดเปนสํานักงานทะเบียนสําหรับคนพิการในจังหวัดของตน โดยมีประชาสงเคราะหจังหวัดเปน
นายทะเบียนจังหวัด
มาตรา 14 ใหคนพิการซึ่งประสงคจะไดรับสิทธิในการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ ยื่นขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนกลาง ณ สํานักงานคณะ
กรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการหรือตอนายทะเบียนจังหวัด ณ ที่ทําการประชาสงเคราะหจังหวัดที่
ตนมีภูมิลําเนาอยู
ในกรณีทคี่ นพิการเปนผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไรความสารถ หรือในกรณีที่
คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไมสามารถไปจดทะเบียนดวยตนเองได ผูปกครอง ผูพิทักษ
ผูอ นุบาล หรือบุคคลที่ดูแลคนพิการแลวแตกรณีจะยื่นขอจดทะเบียนแทนก็ได แตตองนําคนพิการ
หรือหลักฐานวาเปนคนพิการไปแสดงตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แลวแตกรณีดวย
การจดทะเบียน การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิโดยคนพิการ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 15 คนพิการทีไ่ ดจดทะเบียนตามมาตรา 14 ใหไดรับการสงเคราะห การพัฒนา
และการฟนฟูสมรรถภาพดังตอไปนี้
(1) บริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย และคาใชจายในการรักษา
พยาบาล คาอุปกรณ เพื่อปรับสภาพทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ หรือเสริมสราง
สมรรถภาพใหดีขึ้นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2)การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาสายอาชีพ หรือ
อุดมศึกษา ตามแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสมซึ่งใหไดรับโดยการจัดเปนสถานศึกษา
เฉพาะหรือจัดรวมในสถานศึกษาธรรมดาก็ได โดยใหศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม
(3)คําแนะนําชี้แจงและปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการฝกอาชีพที่เหมาะ
สมกับสภาพของรางกายและสมรรถภาพที่มีอยู เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพได
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(4)การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและสิ่งอํานวยควาสะดวกและ
บริการตางๆ ที่จําเปนสําหรับคนพิการ
(5)บริการจากรัฐในการเปนคดีความและในการติดตอกับทางราชการ
มาตรา16 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ”ใน
สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน และสงเคราะหชวยเหลือคนพิการและสนับสนุนสถาบันบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ ทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคม และการฝกอาชีพ ตลอดจนศูนยเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และองคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ
กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่นดังตอไปนี้
(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(2) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาคจากประชาชน จากนิติบุคคลหรือองคกรทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ หรือที่ไดมาจากการจัดกิจกรรม
(3) ดอกผลของเงินกองทุนและการขายหรือหาประโยชนจากทรัพยสินที่ไดรับบริจาค
(4) รายไดอื่น ๆ
เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคสอง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน
การจัดหาผลประโยชนและการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา 17 เพือ่ เปนการคุมครองและสงเคราะหคนพิการ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนด
(1)ลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมีอุปกรณที่
อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ
(2)ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเขาทํางานตาม
ลักษณะของงานในอัตราสวนที่เหมาะสมกับลูกจางอื่น
กรณีทนี่ ายจางหรือเจาของสถานประกอบการประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางานตามสัดสวนที่
กําหนดจะขอสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 16 ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแทนคนพิการเขาทํางาน
ก็ได
มาตรา 18 เจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ ซึ่งไดจัดอุปกรณที่
อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการตามมาตรา 17 (1) มีสิทธิหักเงินคาใชจางเปนสองเทาของเงิน
ทีเ่ สียไปเพือ่ การนั้นออกจากเงินไดสุทธิหรือกําไรสุทธิของปที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น แลวแตกรณีตาม
ประมวลรัษฎากร
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนซึ่งรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา 17 (2)
มีสทิ ธินาเงิ
ํ นคาจางที่จายใหแกคนพิการมาหักเปนคาใชจายตามประมวลรัษฎากรไดเปนสองเทาของ
จํานวนที่จายจริง
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มาตรา 19 ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํานักงาาานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการขึ้น
ในกรมประชาสงเคราะหตามความในมาตรา 12 ใหกรมประชาสงเคราะหมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 12
และมาตรา 13
มาตรา 20 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
เพือ่ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนเกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น
กฎกระทรวงเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมานตรี
หมายเหตุ :- พระราชบัญญัติ โอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของกระทรวงมหาดไทยไปเปนของกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536 ฉบับพิเศษ หนา 5 เลม110 ตอนที่ 99 ราชกิจจานุเบกษา
25 กรกฎาคม 2536

หมายเหตุ:- พระราชกฤษฏีกา แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่
ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
เลม 119 ตอนที่ 102 ก ราชกิจจานุเบกษา หนา 70 วันที่ 8 ตุลาคม 2545
* มาตรา 29 ในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ใหแกคําวา
“กระทรวงมหาดไทย” เปน “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย” คําวา “รัฐมนตรีวา
การกระทรวงมหาดไทย” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย”
คําวา “กรมประชาสงเคราะห” เปน “สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการ และผูสูงอายุ” คําวา “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห” เปน “ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูด อยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ” คําวา “ที่ทําการประชาสงเคราะห
จังหวัด” เปน “สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด” และคําวา “ประชาสงเคราะหจังหวัด”
เปน “พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด”
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คนพิการเปน
ทรัพยากรสวนหนึ่งของประเทศ แตเนื่องจากสภาพของความพิการเปนอุปสรรคในการดํารงชีวิต ในการ
ประกอบอาชีพและในการมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมและโดยที่สมควรสนับสนุนสงเสริมใหคนพิการ
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ไดมีโอกาสในดานตางๆ สามารถดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมเทาเทียมกับ
คนปกติทั่วไป ในการนี้สมควรใหคนพิการไดรับการคุมครอง การสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟู
สมรรถภาพโดยวิธกี ารทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝกอาชีพ ตลอดจนแกไขปญหา
และขจัดอุปสรรคตางๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกคนพิการ รวมทั้งใหสังคมมีสวนรวมในการเกื้อกูล
และฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้.-
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง (พ.ศ.2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ.2534

หลักการ
กําหนดอัตราสวนของลูกจางซึ่งเปนคนพิการที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของ
เอกชนจะตองรับเขาทํางาน และกําหนดอัตราเงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชน
จะตองสงเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
เหตุผล
โดยทีม่ าตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 บัญญัติให
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเขาทํางาน ตามลักษณะของงานในอัตราสวน
ทีเ่ หมาะสมกับลูกจางอื่น ในกรณีที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการประสงคจะไมรับคนพิการ
เขาทํางานตามสัดสวนที่กําหนด จะขอสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวงแทนการรับคนพิการเขาทํางานก็ได จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

