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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการ  การมีผูชวย 

คนพิการ  การชวยเหลือคนพิการที่ไมมีผูดูแล  และสิทธิของผูดูแลคนพิการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๑๑  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  (๑๐)  
วรรคสามและวรรคสี่  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ   
จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการ  การมีผูชวยคนพิการ  การชวยเหลือ
คนพิการที่ไมมผีูดูแล  และสิทธิของผูดูแลคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ผูชวยคนพิการ”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงใหความชวยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให

สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญในการดํารงชีวิต   
“ผูดูแลคนพิการ”  หมายความวา  บิดา  มารดา  บุตร  สามี  ภรรยา  ญาติ  พี่นอง  หรือบุคคลอื่นใด  

ที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ 
“คนพิการที่ไมมีผูดูแล”  หมายความวา  คนพิการที่ไมมีบิดา  มารดา  บุตร  สามี  ภรรยา  ญาติ  

พี่นอง  หรือบุคคลในครอบครัวที่รับคนพิการไวดูแลหรืออุปการะเลี้ยงดู   
“กิจวัตรที่สําคัญในการดํารงชีวิต”  หมายความวา  การปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจําวันหรือเขาไป

มีสวนรวมทางสังคมของคนพิการซ่ึงมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันหรืออยูรวมกับบุคคล
ทั่วไปในสังคม 

“การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย”  หมายความวา  การเพิ่มเติม  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงหรือ
ดัดแปลงที่อยูอาศัยบางสวนหรือทั้งหมด  โดยอาศัยการออกแบบ  การซอมแซม  การกอสราง  การใช
เทคโนโลยี  หรือวิธีการอื่นใด  เพื่อขจัดอุปสรรคหรือจัดใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตในที่อยูอาศัยนั้น
ไดโดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ  รวมถึงเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย 
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“หนวยบริการในพื้นที่”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาลเมืองพัทยา   

หรือองคกรอื่นตามที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนด 

“สถานสงเคราะหเอกชน”  หมายความวา  สถานที่รับคนพิการไวอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงไมใช

หนวยงานของรัฐ 

“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกคนพิการ

และผูดูแลคนพิการ 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ   

ขอ ๔ ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจประกาศกําหนดวิธีปฏิบัติ

ตลอดจนกําหนดแบบเอกสารตาง ๆ  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกคนพิการและผูดูแลคนพิการ 

 

 

ขอ ๕ ใหมีคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกคนพิการและผูดูแลคนพิการ

ซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ัง  ประกอบดวย  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานอนุกรรมการ  ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  

ผูแทนสํานักงบประมาณ   ผู แทนกรมบัญชีกลาง   ผู แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัส ดิการ   

ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ผูแทนคณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ   เปนอนุกรรมการ   

และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังจากผูแทนองคกรของคนพิการแตละประเภท  จํานวนเจ็ดคน  และแตงต้ังจาก

ผูมีความรูความเชี่ยวชาญภาคเอกชนจํานวนสามคน  เปนอนุกรรมการ   

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหเลขาธิการแตงต้ังขาราชการในสํานักงาน

จํานวนสองคนเปนผูชวยเลขานุการ   

ขอ ๖ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาบังคับใชกับวาระการดํารงตําแหนง   

การพนจากตําแหนงและการประชุมของคณะอนุกรรมการ  โดยอนุโลม 
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ขอ ๗ ใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการดําเนินการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแก

คนพิการ  การมีผูชวยคนพิการ  และสิทธิของผูชวยคนพิการ  การชวยเหลือคนพิการที่ไมมีผูดูแล   
และสิทธิของผูดูแลคนพิการนอกจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   

(๒) กําหนดแนวทางและวิธีการใหบริการสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนางาน  เกี่ยวกับการ
ปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการ  การมีผูชวยคนพิการ  และสิทธิของผูชวยคนพิการ   
และสิทธิของผูดูแลคนพิการ  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

(๓) ใหความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  และมาตรการเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการใหแกคนพิการและผูดูแลคนพิการ 

(๔) ใหความเห็นเกี่ยวกับอัตราวงเงินและรายการใหความชวยเหลือตามระเบียบนี้   
(๕) พิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นเกี่ยวกับโครงการที่สถานสงเคราะหเอกชนย่ืนขอรับ

เงินอุดหนุนตามระเบียบนี้   
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ขอ ๘ ใหคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด   

ทําหนาที่สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้  รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการใหแกคนพิการ 
ในจังหวัด   

หมวด  ๒ 
การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการ 

 

 

ขอ ๙ คนพิการซึ่งจะมีสิทธิตามหมวดนี้ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีบัตรประจําตัวคนพิการ   
(๒) อาศัยอยูในที่อยูอาศัยนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหกเดือน  ยกเวนกรณีการยายเขามา

อยูใหมภายหลังเกิดความพิการ 
(๓) ที่อยูอาศัยไมมั่นคงหรือไมเหมาะสมกับสภาพความพิการ 
(๔) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ 
(๕) ไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐอื่นหรือไดรับแตไมเพียงพอ 
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ในกรณีคนพิการไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยแหงนั้นตองมีหลักฐานการใหความยินยอมจาก

เจาของหรือผูไดรับอํานาจจากเจาของเพื่อใหมีการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยไดและในกรณี 

เปนบานเชาจะมีหลักฐานใหคนพิการอยูอาศัยไดไมนอยกวาหกเดือน 

ขอ ๑๐  คนพิการ  ผูดูแลคนพิการ  หรือบุคคลอื่นที่พบเห็นคนพิการตามขอ  ๙  อาจย่ืน 

คําขอใหมีการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการได  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ใหย่ืนคําขอตอหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศกําหนด 

(๒) ในจังหวัดอื่นใหย่ืนคําขอตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

หรือหนวยบริการในพื้นที่ 

ขอ ๑๑ เมื่อไดรับคําขอตามขอ  ๑๐  แลวใหเจาหนาที่สอบขอเท็จจริงและพิจารณาถึงความจําเปน

และความเหมาะสม  พรอมทั้งอาจขอใหสงเอกสารเพิ่มเติมเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการพิจารณา

ชวยเหลือคนพิการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การพิจารณาใหคนพิการไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง  ใหคํานึงถึงความลําบาก  ความมั่นคงปลอดภัย

ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันและสิทธิของคนพิการจะเขาถึงและการใชประโยชนจากที่อยู

อาศัยดังกลาว  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงฐานะและความยากจนของคนพิการเปนสําคัญ 

การพิจารณาอนุมัติตามวรรคหนึ่ง  ในทองที่กรุงเทพมหานคร  ใหอธิบดีกรมพัฒนาสังคม 

และสวัสดิการหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ  ในทองที่จังหวัดอื่น  ใหผูวาราชการ

จังหวัดหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ  สําหรับวิธีการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบ

ของทางราชการ   

ขอ ๑๒ ประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหพิจารณาตามความ

จําเปนและเหมาะสมตามที่คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด 

อัตราวงเงินและรายการคาใชจายตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   

ขอ ๑๓ ใหสํานักงาน  หนวยบริการในพื้นที่  หรือหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคม 

และสวัสดิการ  แลวแตกรณี  เปนหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย  

แลวจัดทํารายงานผลตอผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อเบิกจายเงินงบประมาณตอไป 
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ขอ ๑๔ ใหสํานักงาน  หนวยบริการในพื้นที่  และหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการดําเนินการสํารวจความจําเปนในการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยของคนพิการในเขต
พื้นที่รับผิดชอบประจําป  ติดตามผล  และรายงานผลตอคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ใหจัดทํารายงานอยางนอย
ปละคร้ังภายในวันที่  ๓๐  กันยายนของทุกป 

หมวด  ๓ 
การมีผูชวยคนพิการ 

 

 

ขอ ๑๕ บุคคลใดประสงคจะเปนผูชวยคนพิการใหย่ืนคําขอเปนผูชวยคนพิการ  ทั้งนี้  ใหนํา
ความในขอ  ๑๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๖ เมื่อไดรับคําขอตามขอ  ๑๕  แลวใหเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ
แลวเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานซึ่งรับคําขอดังกลาวเพื่อพิจารณารับจดแจงเปนผูชวยคนพิการ  
และใหแจงรายชื่อพรอมสถานที่ติดตอของผูชวยคนพิการแกสํานักงาน   หนวยงาน   และองคกร 
ที่เกี่ยวของผานทางเว็บไซตและชองทางอื่น 

ขอ ๑๗ คนพิการซึ่งจะมีสิทธิตามหมวดนี้  ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีบัตรประจําตัวคนพิการ   
(๒) เปนคนพิการที่มีความจําเปนตองมีผูชวยคนพิการเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญ 

ในการดํารงชีวิตได 
(๓) ไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐอื่นหรือไดรับแตไมเพียงพอ 
ในกรณีที่คนพิการตามวรรคหนึ่ง  เปนผูเยาวหรือมีความพิการถึงข้ันที่ไมสามารถย่ืนคําขอ 

ดวยตนเองได  ใหผูดูแลคนพิการย่ืนคําขอแทนได  แตตองนําหลักฐานตามวรรคหนึ่งไปแสดงตอ
เจาหนาที่ดวย   

ขอ ๑๘ ใหนําความในขอ  ๑๐  และขอ  ๑๑  วรรคหนึ่งและวรรคสาม  มาใชบังคับกับการย่ืน
คําขอและการพิจารณาคําขอมีผูชวยคนพิการตามหมวดนี้โดยอนุโลม 

ขอ ๑๙ การพิจารณาใหคนพิการมีผูชวยคนพิการตามวรรคหนึ่ง  จะตองปรากฏขอเท็จจริงวา  
บุคคลนั้นมีสภาพความพิการมากจนไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญในการดํารงชีวิตไดดวยตนเอง  
หากไมไดปฏิบัติกิจวัตรดังกลาวจะสงผลกระทบอยางมากตอการดํารงชีวิต  สุขภาพอนามัย  ภาวะจิตใจ  
อารมณ  พฤติกรรม  สภาพความเปนอยู  และศักด์ิศรีความเปนมนุษย  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงฐานะและ 
ความยากจนของคนพิการเปนสําคัญ 
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ขอ ๒๐ การจัดใหมีผูชวยคนพิการตามหมวดนี้  ไดแก 
(๑) การจัดหาบุคคลใหเปนผูชวยคนพิการเพื่อใหคนพิการดํารงชีวิตประจําวันได 
(๒) การจัดหาบุคคลใหเปนผูชวยคนพิการเพื่อใหคนพิการมีสวนรวมทางสังคมภายใน

ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งตามความจําเปน 
ขอ ๒๑ การจัดใหมีผูชวยคนพิการ  ใหกําหนดเปนจํานวนชั่วโมงตอเดือน  โดยพิจารณาถึง

ความจําเปนในการมีผูชวยคนพิการโดยใชฐานจํานวนชั่วโมงตอวัน  ทั้งนี้  สูงสุดไมเกินหกชั่วโมงตอวัน  
หรือไมเกินเดือนละหนึ่งรอยแปดสิบชั่วโมง  คราวละไมเกินหนึ่งป  โดยคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
สามารถย่ืนคําขอตอเนื่องได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของผูชวยคนพิการตามวรรคหนึ่ง  ใหหนวยบริการในพื้นที่หรือสํานักงาน
เปนผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูชวยคนพิการ  โดยจะแตงต้ังบุคคลที่นาเชื่อถือในชุมชนหรือ
หมูบานซ่ึงเปนสถานที่ปฏิบัติงานนั้นเปนผูควบคุมดูแลดวยก็ได   

ขอ ๒๒ ใหผูชวยคนพิการซึ่งปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ไดรับคาตอบแทนเปนรายชั่วโมง   
และอาจไดรับคาตอบแทนอื่นตามที่เลขาธิการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   

ขอ ๒๓ เมื่ อผูชวยคนพิการไดใหความชวยเหลือแกคนพิการแลว   ใหรายงานผล   
การปฏิบัติงานประจําเดือนหรือเปนรายคร้ังตามลักษณะของงานโดยใหคนพิการหรือบุคคลที่กระทําการ
แทนคนพิการ  และบุคคลซ่ึงไดรับแตงต้ังใหเปนผูควบคุมดูแลตามขอ  ๒๑  วรรคสอง  (ถามี)  รับรอง 
ตามแบบที่เลขาธิการกําหนดตอหนวยบริการในพื้นที่ทราบ  และใหหนวยบริการในพื้นที่จัดทํารายงาน
สรุปการปฏิบัติงานของผูชวยคนพิการและจํานวนคาตอบแทนใหสํานักงานเพื่อเบิกจายคาตอบแทน
ตอไป   

ขอ ๒๔ การใหบริการผูชวยคนพิการสิ้นสุดลง  เมื่อ 

(๑) คนพิการถึงแกความตายหรือขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 

(๒) คนพิการหรือผูดูแลคนพิการขอยกเลิกการใหบริการ 

(๓) สัญญาการใหบริการสิ้นสุดลง 

(๔) กรณีผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติเห็นวา  การมีผูชวยคนพิการไมกอใหเกิดประโยชน 

ตอคนพิการเทาที่ควร   

ขอ ๒๕ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้  ใหหัวหนาหนวยงานซึ่งรับจดแจงตามขอ  ๑๘  พิจารณา 

เพิกถอนการรับจดแจงเปนผูชวยคนพิการ 
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(๑) มีความประพฤติเสียหายอยางรายแรงของการเปนผูชวยคนพิการ  คนพิการหรือ   

ซ่ึงบุคคลอื่นที่กระทําการแทนคนพิการไดแจงใหสํานักงานหรือหนวยบริการในพื้นที่ทราบแลว   

(๒) ปฏิบัติหนาที่ไมไดมาตรฐานที่กําหนด 

(๓) ไมมาปฏิบัติหนาที่สามคร้ังข้ึนไปภายในหนึ่งปโดยไมมีเหตุอันสมควร 

หมวด  ๔ 

การชวยเหลือคนพิการที่ไมมีผูดูแล 
 

 

ขอ ๒๖ คนพิการซึ่งจะมีสิทธิตามหมวดนี้ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีบัตรประจําตัวคนพิการ 

(๒) ไมมีผูอุปการะเลี้ยงดูหรือมีแตไมสามารถเลี้ยงดูได 

(๓) ไมมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงหรือที่อยูอาศัยไมมั่นคงหรือไมเหมาะสม 

(๔) ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได   

(๕) ไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐอื่นหรือไดรับแตไมเพียงพอ 

ขอ ๒๗ ใหนําความในขอ  ๑๐  และขอ  ๑๑  วรรคหนึ่งและวรรคสาม   มาใชบังคับกับ   

การย่ืนคําขอและการพิจารณาคําขอรับการชวยเหลือคนพิการที่ไมมีผู ดูแลคนพิการตามหมวดนี้ 

โดยอนุโลม   

ขอ ๒๘ การชวยเหลือคนพิการที่ไมมีผูดูแลตามหมวดนี้  ไดแก 

(๑) การชวยเหลือเปนเงินหรือส่ิงของ 

(๒) การจัดหาครอบครัวอปุการะ 

(๓) การสงเขาอุปการะในสถานสงเคราะห 

(๔) การจัดใหมีผูชวยคนพิการ 

(๕) การชวยเหลืออื่นตามที่คณะอนุกรรมการกําหนด 

อัตราวงเงินและรายการคาใชจายตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   

ขอ ๒๙ ในกรณีสถานสงเคราะหเอกชนที่ใหการชวยเหลือคนพิการดานที่อยูอาศัยหรือ 

การเลี้ยงดูคนพิการตามขอ  ๒๘  อาจย่ืนคําขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ได 
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ขอ ๓๐ สถานสงเคราะหเอกชนที่ย่ืนขอรับเงินอุดหนุน  จะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการสวัสดิการที่อยูอาศัยหรือการเลี้ยงดูคนพิการ 
(๒) มีหนวยงานของรัฐรับรองผลการดําเนินงานเปนที่ยอมรับและเปนประโยชนตอ   

คนพิการ  หรือไดรับการรับรองมาตรฐานตามที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) มีการบริหารงาน  ระบบการเงิน  และการบัญชีที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได 
(๔) มีคุณสมบัติอื่นตามที่เลขาธิการกําหนด 
ขอ ๓๑ สถานสงเคราะหเอกชนที่มีภูมิลําเนาในทองที่กรุงเทพมหานครซึ่งประสงครับเงิน

อุดหนุน  ใหจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนที่หนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
และในกรณีจังหวัดอื่นใหย่ืนคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

อัตราวงเงินและรายการคาใชจายในการจัดทําโครงการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่
เลขาธิการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   

แบบและวิธีปฏิบัติในการย่ืนคําขอและการรับเงินอุดหนุนและการรายงาน  ใหเปนไปตามที่
เลขาธิการกําหนด   

ขอ ๓๒ ใหเจาหนาที่หนวยงานที่รับคําขอตรวจสอบและวิเคราะหความเปนไปไดของแตละ
โครงการพรอมทั้งเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการดวย   

หมวด  ๕ 
สิทธิผูดูแลคนพิการ 

 

 

ขอ ๓๓ ผูดูแลคนพิการซึ่งจะมีสิทธิตามหมวดนี้ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูดูแลคนพิการโดยตรงและคนพิการนั้นมีบัตรประจําตัวคนพิการ 
(๒) ไดรับความเดือดรอนหรือยากลําบากเนื่องจากตองดูแลคนพิการ 
(๓) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในทองที่ย่ืนคําขอ 
(๔) ไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐอื่นหรือไดรับแตไมเพียงพอ 
ขอ ๓๔ ใหนําความในขอ  ๑๐  และขอ  ๑๑  วรรคหนึ่งและวรรคสาม   มาใชบังคับกับ   

การย่ืนคําขอและการพิจารณาคําขอรับสิทธิผูดูแลคนพิการตามหมวดนี้โดยอนุโลม 
ขอ ๓๕ เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอใชสิทธิตามหมวดนี้  ไดแก 
(๑) สําเนาบัตรประชาชนของผูดูแลคนพิการ   
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(๒) สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ   
(๓) สําเนาทะเบียนบานของผูดูแลคนพิการและคนพิการ 
(๔) ไดรับการรับรองเปนหนังสือจากผูแทนองคกรดานคนพิการ  กํานันผูใหญบาน  ผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูนั้นมีภูมิลําเนา  ขาราชการระดับปฏิบัติการหรือเทียบเทาข้ึนไป  หรือมี
หลักฐานเชื่อไดวาเปนผูอุปการะเลี้ยงดูคนพิการจริง 

แบบและวิธีการย่ืนคําขอรับการสงเสริมสนับสนุนใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนด 
ขอ ๓๖ สิทธิของผูดูแลคนพิการตามหมวดนี้  ไดแก 
(๑) การบริการใหคําปรึกษา  แนะนํา  หรือฝกอบรมทักษะการเลี้ยงดูคนพิการใหไดมาตรฐาน

ตามหลักวิชาการและวิชาชีพ   
(๒) การจัดการศึกษาโดยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการ   
(๓) การสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ  การทํางานในสถานประกอบการ  การฝกอาชีพ  

การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ  การมีงานทํา  การใหสัมปทานหรือสถานที่จําหนายสินคา  การจัด
จางแบบเหมางาน  หรือการอื่นที่เปนประโยชนตอผูดูแลคนพิการ 

(๔) การใหความชวยเหลืออื่นใด  เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการตามที่คณะอนุกรรมการกําหนด   

ขอ ๓๗ ใหสํานักงานขอต้ังงบประมาณประจําป  เพื่อเปนคาตอบแทนและคาใชจายใน
วิธีการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการ  การมีผูชวยคนพิการ  การชวยเหลือคนพิการที่ไมมี
ผูดูแล  และสิทธิของผูดูแลคนพิการ  รวมทั้งคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ขอ ๓๘ ในกรณีมีสิทธิขอรับความชวยเหลือคนพิการตามระเบียบนี้แลว  และมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนอื่นของทางราชการสําหรับการปฏิบัติงานนั้นแลวใหเบิกไดทางเดียว 

ขอ ๓๙ วิธีการปฏิบัติอื่นใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหนําระเบียบของทางราชการ 
วาดวยการนั้นมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 


