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กฎกระทรวง
กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ
จะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
จะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น กําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปฏิบัติงานประจําในหน่วยงานของรัฐนั้น และให้หมายความ
รวมถึ ง ผู้ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นต่ า งประเทศ และผู้ ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการลาโดยได้ รั บ เงิ น เดื อ นด้ ว ย
แต่ไม่หมายความรวมถึงลูกจ้างชั่ว คราว หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติง านโดยมีกําหนดระยะเวลา
ตามสัญญาจ้าง
ข้อ ๓ ให้น ายจ้างหรือเจ้า ของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้ง แต่ หนึ่งร้อยคนขึ้น ไปรั บ
คนพิการที่สามารถทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคน
ต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน
การนับจํานวนลูกจ้างให้นับทุกวันที่ ๑ ตุลาคม ของแต่ละปี และกรณีนายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการผู้ใดมีหน่วยงานหรือสํานักงานสาขาในจังหวัดเดียวกันให้นับรวมลูกจ้างของหน่วยงาน
หรือสํานักงานสาขาทุกแห่งในจังหวัดนั้นเข้าด้วยกัน
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ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถ
ทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยต่อคนพิการหนึ่งคน
เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน
การนั บ จํ า นวนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ นั บ ทุ ก วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ของแต่ ล ะปี และให้ นั บ โดยวิ ธี
ดังต่อไปนี้
(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรีย กชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเป็น กรม ให้นับ
จํานวนผู้ปฏิบัติงานรวมกันเป็นกระทรวง ทั้งนี้ เมื่อได้จํานวนคนพิการที่แต่ละกระทรวงจะต้องรับแล้ว
ให้ปลัดกระทรวงดําเนินการจัด สรรให้หน่ว ยงานใดในสังกัด รับคนพิการเข้าทํางาน โดยพิจารณาจาก
ลักษณะงานที่คนพิการสามารถทําได้ตามความเหมาะสม
(๒) ราชการส่ว นท้องถิ่น ให้นับจํานวนผู้ปฏิบั ติง านของแต่ละองค์ก ารบริหารส่ว นจังหวั ด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
(๓) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงาน
ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ
(๔) หน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็น นิติบุคคล ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
ข้อ ๕ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดที่มิได้รับคนพิการเข้าทํางานตามที่กําหนด
ในข้อ ๓ และมิได้ดําเนินการตามมาตรา ๓๕ ให้ส่งเงินเข้ากองทุน ส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต
คนพิการเป็นรายปี โดยคํานวณจากอัตราต่ําสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ําตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานที่ใช้บังคับครั้งหลังสุด ในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงิน เข้ากองทุน ส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต
คนพิการ คูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคูณด้วยจํานวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทํางาน
การส่งเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อมหรือธนาณัติสั่งจ่ายกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยส่งต่อสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายในวัน ที่
๓๑ มกราคม ของแต่ละปี
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน
ของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หรือ หน่วยงานของรัฐ โดยให้รัฐมนตรีว่า การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการ
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทํางาน
ตามจํานวนที่กําหนดส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุน
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

คาชี้แจง
กฎกระทรวงกาหนดจานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ
จะต้องรับเข้าทางาน และจานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนาส่งเข้ากองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒน าคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓
บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทางานตามลักษณะของงาน
ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยให้รัฐม นตรีว่า การ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกาหนดจานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องรับเข้าทางาน และมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้
รับคนพิการเข้าทางาน ตามจานวนที่กาหนดส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกาหนดจานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
จะต้องนาส่งเข้ากองทุน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม๑๒๘ ตอนที่ ๓๐ ก เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
ดังนั้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้กระทรวงแรงงานจึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน ดังนี้
๑. กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับกับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ
๒. กฎกระทรวง นี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้ นไป เพื่อให้
สถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐได้เตรียมความพร้อมในการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับรองรับ
คนพิการที่จะเข้าไปทางานได้เป็นปกติ
๓. การนับจานวนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงาน ควรนับจากผู้ปฏิบัติงาน
ที่ปฏิบัติงานอยู่จริงของหน่วยงานนั้น โดยปฏิบัติงานต้องมีลักษะที่เป็นงานประจา เช่น ผู้ปฏิบัติงานที่เป็น
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และควรนับรวมไปถึงผู้ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ และผู้ซึ่ง
อยู่ระหว่างการลาศึกษาด้วยเพราะยังปฏิบัติราชการอยู่โดยได้รับเงินเดือนแต่ไม่ได้หมายรวมถึง ลูกจ้างชั่วคราว
หรือพนักงานจ้างเหมาที่มาปฏิบัติงานโดยมีกาหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
๔. กาหนด ให้นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ รับคนพิการเข้าทางาน ในอัตราส่วน
๑๐๐ : ๑ และการนับจานวนลูกจ้าง กาหนดให้วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันที่นับจานวนลูกจ้างทั้งหมดที่มี
เพือ่ จะทราบจานวน ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานจริง และนามาคานวณอัตราส่วนที่จะต้องรับคนพิการเข้าทางาน ทั้งนี้
เพื่อให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีเวลาพอสมควรในการรับสมัครคนพิการ เข้าทางาน เนื่องจาก
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับคนพิการเข้าทางานตามจานวนที่กาห นดและมิได้ดาเนินการ
ตามมาตรา ๓๕ จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนภายในวันที่ ๓๑ มกราคม
๕. กาหนดให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทางาน ในอัตราส่วน ๑๐๐ : ๑ และการนับ
จานวนผู้ปฏิบัติงาน กาหนด ให้วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันที่นับจานวนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
เพราะเป็นวันเริ่มต้น ปีงบประมาณ นอกจากนี้ ได้กาหนดวิธีการนับจานวนผู้ปฏิบัติงาน
แยกตามประเภท
ขององค์กร เพื่อความชัดเจนต่อการคานวณอัตราส่วนที่จะต้องรับคนพิการเข้าทางาน ซึ่งการกาหนดหน่นัวบย ของ
หน่วยงานของรัฐกรณีที่เป็นกระทรวง ทบวง กรมดังนี้
(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม ให้นับจานวน
ผู้ปฏิบัติงานรวมกันเป็นกระทรวง ทั้งนี้ เมื่อได้จานวนคนพิการที่แต่ละกระทรวงจะต้องรับแล้ว ให้ปลัดกระทรวง
ดาเนินการจัดสรรให้หน่วยงานใดในสังกัดรับคนพิการเข้าทางาน โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่คนพิการ
สามารถทาได้ตามความเหมาะสม
/(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น....

-๒(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้นับจานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
(๓) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
ให้นับจานวน
ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละรัฐวิสาหกิจ
(๔) หน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้นับจานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอื่นของรัฐ
๖. สาหรับ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ ไม่ ได้รับคนพิการเข้าทางานและ
ไม่ได้ดาเนินการจัดสัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมา
ช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลือ
อื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี
โดยคานวณจากอัตราค่าจ้างขั้นต่าสุดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีส่งเงิน
คูณด้วย ๓๖๕ และคูณด้วยจานวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทางาน โดยส่งเงินสด เช็คขีดคร่อม หรือธนาณัติ สั่งจ่าย
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยส่งต่อสานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติหรือสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอ ยู่ ภายในวันที่
๓๑ มกราคม ของแต่ละปี
จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกาหนดจานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน ของรัฐ
จะต้องรับเข้าทางาน และจานวนเงินที่นายจ้างหรือ เจ้าของสถานประกอบการจะต้องนาส่งเข้ากองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยทั่วกัน

กระทรวงแรงงาน
มิถุนายน ๒๕๕๔

