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พระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

พ.ศ. 2534

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534

เปนปที่ 46 ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของ

สภานติบิญัญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.

2534”

มาตรา 2 พระราชบญัญตันิี้ใหใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานเุบกษา เปนตนไป

มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราช
บญัญตันิี ้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“คนพกิาร” หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติ

ปญญา หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
“การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือการ

เสริมสรางความสามารถของคนพิการใหมีสภาพที่ดีขึ้นโดยอาศัยวิธีการทางการแพทย ทางการศึกษา
ทางสงัคม และการฝกอาชีพเพ่ือใหคนพิการไดมีโอกาสทํ างาน หรือดํ ารงชีวิตในสังคมทัดเทียมคนปกติ

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 5 ใหมคีณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูอํ านวยการสํ านัก
งบประมาณ อธิบดีกรมสามัญศึกษา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปน
กรรมการ
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          ใหหัวหนาสํ านักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เปนเลขานุการและใหคณะ
กรรมการมีอํ านาจแตงตั้งเจาหนาที่ในกรมประชาสงเคราะหไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ

การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากคนพิการซึ่งเปนผูแทนองคกร
ทีเ่ก่ียวของกับคนพิการไมนอยกวาสองคน

มาตรา 6 ใหคณะกรรมการมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1)เสนอแนะนโยบายการดํ าเนินงานและแผนบริหารงานเกี่ยวกับการสงเคราะห

การพฒันา  และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตอรัฐมนตรีเพ่ือนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเหน็ชอบและมอบหมายใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของรับไปดํ าเนินการตามหนา
ที่ตอไป

(2)ใหค ําปรึกษา คํ าแนะนํ า และความเห็นแกรัฐมนตรีในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(3)สนบัสนุนและสงเสริมการดํ าเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห  การพัฒนา และการ

ฟนฟสูมรรถภาพคนพกิารแกสวนราชการหนวยงานของรฐัและเอกชนทีเ่ก่ียวของ  โดยใหความชวยเหลอื
ทางวชิาการ เงินอดุหนนุสิง่อํ านวยความสะดวก หรือบรกิารตางๆ ตามทีเ่ห็นสมควร

(4)จดัทํ าโครงการเพื่อการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
(5)อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใชเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

และวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร  และการใชจายเงินกองทุนดังกลาว
          (6)วางระเบยีบ ขอบังคับ และขอกํ าหนดตางๆ ภายในขอบเขตเขตการดํ าเนินงาน

เก่ียวกับการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ   เพ่ือใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้

(7)ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตํ าแหนงคราวละสองปกรรมการซึ่งพนจาก
ต ําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

มาตรา 8 นอกจากการพนจากตํ าแหนงตามวาระตามมาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ต ําแหนง เมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนคนไรความสามารถ
(5)ไดรับโทษจ ําคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํ า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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มาตรา 9 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
แตงตัง้ไวแลวยังมีวาระอยูในตํ าแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับการ
แตงตัง้นัน้อยูในตํ าแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลวนั้น
หรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน  แลวแตกรณี

มาตรา 10 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลง
คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา 11 ใหคณะกรรมการมีอํ านาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง หรือหลายคณะเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการแตละคณะใหมีคนพิการซึ่งไดจดทะเบียนไวตามมาตรา 14 ไมนอยกวาหนึ่งคน
เปนอนุกรรมการ

การประชมุของคณะอนุกรรมการใหนํ าความในมาตรา 10 มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 12 ใหจดัตั้งสํ านักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ขึ้นในกรมประชา
สงเคราะห กระทรวงมหาดไทย มีอํ านาจหนาที่ในการสงเคราะห  การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพกิาร และมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้

(1)ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ
ทัง้ในประเทศและตางประเทศในการดํ าเนินงานเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และในการให
คนพกิารไดรับการสงเคราะหตามมาตรา 15

(2)รวบรวมและเก็บรักษาขอมูลเก่ียวกับคนพิการ เพ่ือประโยชนในการปองกันความ
พิการ การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

(3)จดัท ําแผนงานเกี่ยวกับการปองกันความพิการ การรักษา  และการฟนฟูสมรรถ
ภาพคนพิการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ

(4)ริเร่ิมและเรงรัดใหมีการสงเสริมกิจกรรมของคนพิการ
(5)จดัใหมีการฝกอบรมผูซึ่งทํ างานเกี่ยวกับการสงเคราะห  การพัฒนา    และการ

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยรวมมือกับสวนราชการหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ
(6)สงเสริมอาชีพและจัดหางานใหแกคนพิการซึ่งไดรับการฟนฟูสมรรถภาพแลว
(7)เปนศูนยกลางในการเผยแพรวิชาการ และประชาสัมพันธกิจกรรมเกี่ยวกับคน

พิการ
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(8)รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดํ าเนินการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย แผนงานการสงเคราะห การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการของสวนราชการ
หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของแลวรายงานผลใหคณะกรรมการทราบ

(9)ปฏิบัติการตามมติคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา 13 ใหสํ านักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามมาตรา 12 เปนสํ านัก
งานทะเบยีนกลางสํ าหรับคนพิการในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่น โดยมีหัวหนาสํ านักงานคณะ
กรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนนายทะเบียนกลาง  และใหที่ทํ าการประชาสงเคราะหจังหวัด
ทกุจงัหวดัเปนสํ านักงานทะเบียนสํ าหรับคนพิการในจังหวัดของตน โดยมีประชาสงเคราะหจังหวัดเปน
นายทะเบียนจังหวัด

มาตรา 14 ใหคนพกิารซึ่งประสงคจะไดรับสิทธิในการสงเคราะห  การพัฒนา และการฟนฟู
สมรรถภาพคนพกิารตามพระราชบัญญัตินี้ ย่ืนขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนกลาง ณ สํ านักงานคณะ
กรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการหรือตอนายทะเบียนจังหวัด ณ ที่ทํ าการประชาสงเคราะหจังหวัดที่
ตนมีภูมิลํ าเนาอยู

ในกรณทีีค่นพิการเปนผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถ  หรือคนไรความสารถ หรือในกรณีที่
คนพกิารมสีภาพความพิการถึงขั้นไมสามารถไปจดทะเบียนดวยตนเองได ผูปกครอง ผูพิทักษ
ผูอนบุาล  หรือบุคคลที่ดูแลคนพิการแลวแตกรณีจะยื่นขอจดทะเบียนแทนก็ได แตตองนํ าคนพิการ
หรือหลักฐานวาเปนคนพิการไปแสดงตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แลวแตกรณีดวย

การจดทะเบียน การกํ าหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิโดยคนพิการ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด

มาตรา 15 คนพกิารทีไ่ดจดทะเบียนตามมาตรา 14 ใหไดรับการสงเคราะห การพัฒนา
และการฟนฟูสมรรถภาพดังตอไปนี้

(1) บรกิารฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย และคาใชจายในการรักษา
พยาบาล คาอุปกรณ เพ่ือปรับสภาพทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ หรือเสริมสราง
สมรรถภาพใหดีขึ้นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

(2)การศกึษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาสายอาชีพ หรือ
อุดมศกึษา  ตามแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสมซึ่งใหไดรับโดยการจัดเปนสถานศึกษา
เฉพาะหรอืจดัรวมในสถานศึกษาธรรมดาก็ได โดยใหศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาในสังกัดกระทรวง
ศกึษาธกิารใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม

(3)ค ําแนะนํ าช้ีแจงและปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการฝกอาชีพที่เหมาะ
สมกบัสภาพของรางกายและสมรรถภาพที่มีอยู เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพได
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(4)การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและสิ่งอํ านวยควาสะดวกและ
บรกิารตางๆ ที่จํ าเปนสํ าหรับคนพิการ

(5)บรกิารจากรัฐในการเปนคดีความและในการติดตอกับทางราชการ

มาตรา16  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ”ใน
สํ านกังานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อเปนทุนหมุนเวียนสํ าหรับใชจายเกี่ยวกับการ
ด ําเนนิงาน และสงเคราะหชวยเหลือคนพิการและสนับสนุนสถาบันบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพกิาร ทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคม และการฝกอาชีพ ตลอดจนศูนยเทคโนโลยีทางการ
ศกึษา และองคกรที่เก่ียวของกับคนพิการ

กองทนุฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่นดังตอไปนี้
(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(2) เงินหรอืทรัพยสินที่ไดรับบริจาคจากประชาชน จากนิติบุคคลหรือองคกรทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ  หรือที่ไดมาจากการจัดกิจกรรม
(3) ดอกผลของเงินกองทุนและการขายหรือหาประโยชนจากทรัพยสินที่ไดรับบริจาค
(4) รายไดอ่ืน ๆ

เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคสอง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน
การจดัหาผลประโยชนและการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

มาตรา 17 เพ่ือเปนการคุมครองและสงเคราะหคนพิการ ใหรัฐมนตรีมีอํ านาจออกกฎกระทรวง
กํ าหนด

(1)ลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมีอุปกรณที่
อํ านวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ

(2)ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเขาทํ างานตาม
ลักษณะของงานในอัตราสวนที่เหมาะสมกับลูกจางอ่ืน

กรณทีีน่ายจางหรือเจาของสถานประกอบการประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํ างานตามสัดสวนที่
กํ าหนดจะขอสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 16 ตามอัตราที่กํ าหนดในกฎกระทรวงแทนคนพิการเขาทํ างาน
ก็ได

มาตรา 18 เจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ ซึ่งไดจัดอุปกรณที่
อํ านวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการตามมาตรา 17 (1) มีสิทธิหักเงินคาใชจางเปนสองเทาของเงิน
ทีเ่สียไปเพือ่การนั้นออกจากเงินไดสุทธิหรือกํ าไรสุทธิของปที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น  แลวแตกรณีตาม
ประมวลรัษฎากร

นายจางหรอืเจาของสถานประกอบการของเอกชนซึ่งรับคนพิการเขาทํ างานตามมาตรา 17 (2)
มสิีทธนิ ําเงินคาจางที่จายใหแกคนพิการมาหักเปนคาใชจายตามประมวลรัษฎากรไดเปนสองเทาของ
จ ํานวนที่จายจริง
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มาตรา 19 ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํ านักงาาานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการขึ้น
ในกรมประชาสงเคราะหตามความในมาตรา 12 ใหกรมประชาสงเคราะหมีอํ านาจหนาที่ตามมาตรา 12
และมาตรา 13

มาตรา 20 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํ านาจออกกฎกระทรวง
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนเกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น

กฎกระทรวงเมื่อไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว ใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
     อานันท ปนยารชุน
      นายกรัฐมานตรี

ของส
เลม 

“กระ
การก
ค ําวา
คนพ
สวสัด
จงัหว
เปน 

ทรพั
ประก
หมายเหตุ :- พระราชบัญญัติ โอนอํ านาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของกระทรวงมหาดไทยไปเปนของกระทรวง
                 แรงงานและสวสัดิการสังคม พ.ศ. 2536  ฉบับพิเศษ หนา 5 เลม110 ตอนที่ 99 ราชกิจจานุเบกษา
                 25 กรกฎาคม 2536
หมายเหตุ:-  พระราชกฤษฏกีา  แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํ านาจหนาที่
วนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2545
119  ตอนที่ 102 ก  ราชกิจจานเุบกษา หนา 70  วันที่ 8 ตุลาคม 2545

* มาตรา 29 ในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ใหแกคํ าวา
ทรวงมหาดไทย” เปน “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย”  คํ าวา  “รัฐมนตรีวา
ระทรวงมหาดไทย” เปน  “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย”
 “กรมประชาสงเคราะห” เปน  “สํ านักงานสงเสริมสวสัดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
กิาร และผูสูงอายุ”  คํ าวา “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห”  เปน  “ผูอํ านวยการสํ านักงานสงเสริม
ิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ” คํ าวา “ที่ทํ าการประชาสงเคราะห
ดั”  เปน  “สํ านักงานพัฒนาสังคมและสวสัดกิารจังหวัด” และคํ าวา “ประชาสงเคราะหจังหวัด”
 “พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด”

หมายเหตุ:-  เหตผุลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คนพิการเปน
ยากรสวนหนึ่งของประเทศ แตเนื่องจากสภาพของความพิการเปนอุปสรรคในการดํ ารงชีวิต ในการ
อบอาชีพและในการมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมและโดยที่สมควรสนับสนุนสงเสริมใหคนพิการ
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ไดมีโอกาสในดานตางๆ สามารถดํ ารงชีวิต ประกอบอาชีพและมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมเทาเทียมกับ
คนปกติทั่วไป ในการนี้สมควรใหคนพิการไดรับการคุมครอง  การสงเคราะห การพัฒนา  และการฟนฟู
สมรรถภาพโดยวธิกีารทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝกอาชีพ ตลอดจนแกไขปญหา
และขจดัอปุสรรคตางๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกคนพิการ รวมทั้งใหสังคมมีสวนรวมในการเกื้อกูล
และฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ   จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้.-
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง (พ.ศ.2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ.2534

หลักการ

กํ าหนดอตัราสวนของลูกจางซึ่งเปนคนพิการที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของ
เอกชนจะตองรับเขาทํ างาน และกํ าหนดอัตราเงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชน
จะตองสงเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

เหตุผล

โดยทีม่าตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 บัญญัติให
นายจางหรอืเจาของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเขาทํ างาน ตามลักษณะของงานในอัตราสวน
ทีเ่หมาะสมกับลูกจางอ่ืน ในกรณีที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการประสงคจะไมรับคนพิการ
เขาท ํางานตามสัดสวนที่กํ าหนด จะขอสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามอัตราที่กํ าหนด
ในกฎกระทรวงแทนการรับคนพิการเขาทํ างานก็ได จึงจํ าเปนตองออกกฎกระทรวงนี้


