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เปนปท่ี ๔๖ ในรัชกาลปจจบุัน 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา  
 โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้  
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.
๒๕๓๔” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับตั้งแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  
 มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรือขัดแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน  
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
 “คนพิการ” หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญา 
หรือทางจิตใจตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 “การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือการ 
เสริมสรางความสามารถของคนพิการ ใหมีสภาพที่ดีขึ้น โดยอาศัยวิธีการทางการแพทย ทาง
การศึกษา ทางสังคมและการฝกอาชีพเพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคม
ทัดเทียมคนปกติ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
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 มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานัก 
งบประมาณ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมประชาสงเคราะห อธิบดีกรมสามัญศึกษา และ 
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ  
 ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนเลขานุการ และให
คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่ในกรมประชาสงเคราะหไมเกินสองคนเปนผูชวย 
เลขานุการ  
 การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากคนพิการซึ่งเปนผูแทน
องคกร ที่เกี่ยวของกับคนพิการไมนอยกวาสองคน 
 มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
 (๑) เสนอแนะนโยบายการดําเนินงาน และแผนบริหารงานเกี่ยวกับการสงเคราะห 
การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตอรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบและมอบหมายใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตอไป 
 (๒) ใหคํ าปรึกษา  คําแนะนําและความคิด เห็นแก รัฐมนตรีในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้  
 (๓) สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะหการพัฒนา และการ 
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแกสวนราชการ หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของโดยใหความ 
ชวยเหลือ ทางวิชาการ เงินอุดหนุนสิ่งอํานวยความสะดวก หรือ บริการตางๆ ตามที่เห็นสมควร  
 (๔) จัดทําโครงการเพื่อการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
 (๕) อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใชเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและวาง
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร และการใชจายเงินกองทุนดังกลาว  
 (๖) วางระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดตางๆ ภายในขอบเขตการดําเนินงานเกี่ยวกับ 
การสงเคราะห การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  
 (๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย  
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 มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับแตงตั้งอีกได  
 มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนง เมื่อ  
 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออก  
 (๓) เปนบุคคลลมละลาย  
 (๔) เปนคนไรความสามารถ  
 (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 มาตรา ๙ ในกรณีที่มีการแตงตั้ งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้ง
ซอม ใหผูไดรับการแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึง
ไดรับแตงตั้งไวแลวนั้น หรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน แลวแตกรณี  
 มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการ 
ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด  
 มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ 
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
 คณะอนุกรรมการแตละคณะ ใหมีคนพิการซึ่งไดจดทะเบียนไวตามมาตรา ๑๔ ไมนอย
กวาหนึ่งคนเปนอนุกรรมการ  
 การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนําความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 มาตรา ๑๒  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ขึ้นในกรม
ประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ในการสงเคราะหการพัฒนาและการฟนฟู
สมรรถภาพ คนพิการ และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
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 (๑) ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและในการให
คนพิการไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๑๕  
 (๒) รวบรวมและเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ เพื่อประโยชนในการปองกันความ
พิการ การรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
 (๓) จัดทําแผนงานเกี่ยวกับการปองกันความพิการ การรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 
 (๔) ริเร่ิมและเรงรัดใหมีการสงเสริมกิจกรรมของคนพิการ  
 (๕) จัดใหมีการฝกอบรมผูซ่ึงทํางานเกี่ยวกับการสงเคราะหการพัฒนาและการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ โดยรวมมือกับสวนราชการหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ  
 (๖) สงเสริมอาชีพและจัดหางานใหแกคนพิการ ซ่ึงไดรับการฟนฟูสมรรถภาพแลว  
 (๗) เปนศูนยกลางในการเผยแพรวิชาการ และประชาสัมพันธกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการ 
 (๘) รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดําเนินการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายแผนงานการสงเคราะห การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการของสวนราชการ
หนวยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของแลวรายงานผลใหคณะกรรมการทราบ  
 (๙) ปฏิบัติการตามมติคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
 มาตรา ๑๓ ใหสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตาม มาตรา ๑๒ เปน
สํานักงานทะเบียนกลางสําหรับคนพิการในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่น โดยมีหัวหนา
สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนนายทะเบียนกลาง และใหที่ทําการ
ประชาสงเคราะหจังหวัดทุกจังหวัดเปนสํานักงานทะเบียนสําหรับคนพิการในจังหวัดของตน โดย
มีประชาสงเคราะหจังหวัดเปนนายทะเบียนจังหวัด  
 มาตรา ๑๔ ใหคนพิการซึ่งประสงคจะไดรับสิทธิในการสงเคราะห การพัฒนาและการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามพระราชบัญญัตินี้ยื่นขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนกลาง ณ 
สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการหรือตอนายทะเบียนจังหวัด ณ ที่ทําการ
ประชาสงเคราะห จังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนาอยู  
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 ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ หรือ
ในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไมสามารถไปจดทะเบียนดวยตนเองได ผูปกครอง 
ผูพิทักษ ผูอนุบาลหรือบุคคลที่ดูแลคนพิการแลวแตกรณีจะยื่นขอจดทะเบียนแทนก็ได แตตองนํา
คนพิการหรือหลักฐานวาเปนคนพิการไปแสดงตอนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัด
แลวแตกรณีดวย  
 การจดทะเบียน การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิโดยคน
พิการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  
 มาตรา ๑๕ คนพิการที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา ๑๔ ใหไดรับการสงเคราะห การพัฒนา 
และการฟนฟูสมรรถภาพ ดังตอไปนี้ 
 (๑) บริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทยและคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
คาอุปกรณ เพื่อปรับสภาพทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ หรือเสริมสรางสมรรถภาพให
ดีขึ้น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (๒) การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาสายอาชีพ หรือ
อุดมศึกษา ตามแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสม ซ่ึงใหไดรับโดยการจัดเปนสถานศึกษา
เฉพาะหรือจัดรวมในสถานศึกษาธรรมดาก็ได โดยใหศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม  

(๓) คําแนะนําชี้แจงและปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการฝกอาชีพที่เหมาะสม
กับสภาพของรางกายและสมรรถภาพที่มีอยู เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพได  

(๔) การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและสิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการตางๆ ที่จําเปนสําหรับคนพิการ 

(๕) บริการจากรัฐในการเปนคดีความและในการติดตอกับทางราชการ 
 มาตรา ๑๖ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ” 
ในสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจาย
เกี่ยวกับการดําเนินงานและสงเคราะหชวยเหลือคนพิการและสนับสนุนสถาบันบริการดานการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝกอาชีพ ตลอดจนศูนย 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และองคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ 
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 กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่นดังตอไปนี้  
 (๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
 (๒) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาคจากประชาชน จากนิติบุคคลหรือจากองคกรทั้งใน
ประเทศและตางประเทศหรือที่ไดมาจากการจัดกิจกรรม  
 (๓) ดอกผลของเงินกองทุนและการขายหรือหาประโยชนจากทรัพยสินที่ไดรับบริจาค  
 (๔) รายไดอ่ืนๆ  
 เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคสอง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองสงคลังเปนเงินรายได
แผนดิน 
 การจัดหาผลประโยชนและการใชจายเงินของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
 มาตรา ๑๗ เพื่อเปนการคุมครองและสงเคราะหคนพิการ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนด 
 (๑) ลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมีอุปกรณที่
อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ  
 (๒) ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเขาทํางานตาม
ลักษณะของงานในอัตราสวนที่เหมาะสมกับลูกจางอื่น  
 ในกรณีที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางาน
ตามสัดสวนที่กําหนด จะขอสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๑๖ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
แทนการรับคนพิการเขาทํางานก็ได  
 มาตรา ๑๘ เจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ ซ่ึงไดจัด
อุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรง แกคนพิการตามมาตรา ๑๗ (๑) มีสิทธิหักเงินคาใชจายเปน
สองเทาของเงินที่เสียไปเพื่อการนั้นออกจากเงินไดสุทธิหรือกําไรสุทธิของปที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น
แลวแตกรณี ตามประมวลรัษฎากร  
 นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนซึ่งรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา 
๑๗ (๒) มีสิทธินําเงินคาจางที่จายใหแกคนพิการมาหักเปนคาใชจายตามประมวลรัษฎากร ไดเปน
สองเทาของจํานวนที่จายจริง 
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 มาตรา ๑๙ ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ขึ้นในกรมประชาสงเคราะห ตามความในมาตรา ๑๒ ใหกรมประชาสงเคราะหมีอํานาจหนาที่ตาม
มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ 
 มาตรา ๒๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวงเพื ่อไปปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ ทั ้งนี ้ในสวนที ่เกี ่ยวกับราชการของ
กระทรวงนั้น 
 กฎกระทรวงเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได  
 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

นายอานนัท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คนพิการเปนทรัพยากร
สวนหนึ่งของประเทศ แตเนื่องจากสภาพของความพิการเปนอุปสรรคในการดํารงชีวิต ในการ
ประกอบอาชีพและในการมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม และโดยที่สมควรสนับสนุนสงเสริม
ใหคนพิการไดมีโอกาสในดานตางๆ สามารถดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและมีสวนรวมในกิจกรรม
ของสังคมเทาเทียมกับคนปกติทั่วไป ในการนี้ สมควรใหคนพิการไดรับการคุมครองการสงเคราะห
การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคมและการ
ฝกอาชีพ ตลอดจนแกไขปญหาและขจัดอุปสรรคตางๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกคนพิการ
รวมทั้งใหสังคมมีสวนรวมในการเกื้อกูลและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้.-  


