
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการของกระทรวงแรงงาน

กลุ่มแรงงานคนพิการและแรงงานผู้ด้อยโอกาส ส านักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ



ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคนพิการ
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“
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“คนพิการ หมายถึง  บุคคล ซ่ึง มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ กิจกร รม
ในชีวิตประจ าวนั หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสงัคม เนือ่งจากมีความบกพร่อง
ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสารจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม 
สติปัญญา การเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกบัมีอปุสรรคในดา้นต่าง ๆ 
และมีความจ าเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหน่ึงด้ านใด 
เพื่อให้สามารถปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสงัคม
ไดอ้ย่างบคุคลทัว่ไป 
(พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556) 



“

44

“ผู้ดูแลคนพิการ หมายถึง บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ 
พีน่อ้ง หรือบคุคลอืน่ใดทีร่บัการดูแลหรืออปุการะคนพิการ 

(พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556) 



ความพิการแบ่งออกเป็น 7 ประเภท 

5

1. ความพิการทางการเห็น

2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

5. ความพิการทางสติปัญญา

6. ความพิการทางการเรียนรู้

7. ความพิการทางออทิสติก

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ประกาศก าหนด เร่ือง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 





สิทธิประโยชน์ ช่วง COVID-19

การปรับเพิม่สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
- กรณีเหตุสุดวิสัย
- กรณีลาออก
- กรณีเลิกจา้ง 
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สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย
ข้อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ณ 30 มิถุนายน 2563



เพศ
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22.04%

40.13%
20.76%

12.15%

4.58%

*ข้อมูลรอยืนยัน 0.35%

คนพิการท่ีได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ 
2,048,366 คน 

(3.08% ของประชากรทั้งประเทศ)

สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย

978,618 คน

1,069,748 คน

47.78%

52.22%
เพศ
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2,048,366



11



12



13



14



15



ผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ

ปี จ านวนคนพิการ

ที่ต้องจ้าง (คน)

ผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องจ้าง

เพิ่ม

คิดเป็นร้อยละ

มาตรา 33 

(คน)

มาตรา 35 

(คน) รวม
คิดเป็น

ร้อยละ

2559 15,416 2,303 498 2,801 18.17 12,615 81.83

2560 12,932 4,469 1,359 5,828 45.07 7,104 54.93

2561 12,500 6,556 4,038 10,594 84.75 1,906 15.25

2562 14,219 3,309 2,081 5,390 37.91 8,829 62.09

2563 14,226 3,327 2,930 6,257 43.98 7,969 56.02
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การจ้างงานคนพิการของกระทรวงแรงงาน

17

หน่วยงาน จ านวนผู้ปฏิบัติงาน
ที่ไม่ใช่คนพิการ 
ณ 1 ต.ค. 2562

จ านวนคนพิการ
ที่หน่วยงานต้องรับเข้าท างาน

ตามอัตราส่วน 100:1

ผลการจ้างงานคนพิการ
(คน)

รวม (คน)

มาตรา 33 มาตรา 35

1. ส านักงานรัฐมนตรี 24 ยังไม่ครบอัตราส่วน
ที่ต้องจ้าง

- - -

2. ส านักงานปลัดกระทรวง 893 9 - 2 2
3. กรมการจัดหางาน 1,846 18 4 88 92
4. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,413 24 16 1 17
5. กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

1,979 20 2 4 6

6. ส านักงานประกันสังคม 6,507 65 67 - 67
7. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 
(องค์การมหาชน)

41 ยังไม่ครบอัตราส่วน
ที่ต้องจ้าง

- - -

รวม 13,703 137 89 95 184

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2563



สถานการณ์การจ้างงานคนพิการหน่วยงานภาครัฐ 2562

ข้อมลูจากกลุม่สง่เสริมการจ้างงานคนพิการ กองกองทนุและสง่เสริมความเสมอภาคคนพิการ ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2563

ท่ี ชื่อหน่วยงาน จ านวนผู้ปฏิบตัิงาน 
(คน) 

ต้องรับคนพิการ
เข้าท างานในอัตรา 

100:1 (คน) 

ผลการปฏิบัติงาน
ในปี 2561  

รวม  

100:1
ต้องจ้างเพ่ิม 

ต้องรับคนพิการ
เข้าท างานในอัตรา 

100:2 (คน) 

100:2
ต้องจ้างเพ่ิม

1 กระทรวงคมนาคม 27,216 272 286 ปฏิบัติครบถ้วน 544 258 

2 กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ 10,124 101 140 ปฏิบัติครบถ้วน 202 62 

3 กระทรวงแรงงาน 13,820 138 180 ปฏิบัติครบถ้วน 276 96 

4 กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 3,526 35 111 ปฏิบัติครบถ้วน 70 ปฏิบัติครบถ้วน 

5 กระทรวงวฒันธรรม 4,124 41 32 9 82 50 

6 กระทรวงการตา่งประเทศ 1,683 17 7 10 34 27 

7 กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1,430 14 3 11 29 26 

8 กระทรวงพลังงาน 2,409 24 12 12 48 36 

9 กระทรวงอตุสาหกรรม 4,302 43 30 13 86 56 

10 กระทรวงการคลัง 33,655 337 322 15 673 351 

11 กระทรวงพาณิชย์ 4,842 48 33 15 97 64 

12 กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 2,229 22 7 15 45 38 

13 ส านักนายกรัฐมนตรี 9,523 95 56 39 190 134 

14 กระทรวงยุติธรรม 27,248 272 225 47 545 320 

15 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 39,440 400 93 307 789 696 

16 กระทรวงมหาดไทย 50,105 501 66 435 1,002 936 

17 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 79,411 794 281 513 1,588 1,307 

18 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 78,504 785 154 631 1,570 1,416 

19 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 185,280 1,852 665 1,187 3,706 3,041 

20 กระทรวงสาธารณสุข 242,148 2,421 781 1,640 4,843 4,062 

21 กระทรวงศึกษาธิการ 431,076 4,311 1,459 2,852 8,622 7,163 

22 กระทรวงกลาโหม

23 หน่วยงานอื่นๆของรฐั 169,846 1,698 447 1,251 3,397 2,950 

รวม 1,421,941 14,219 5,390 8,829 28,439 23,049 

หาก
ก าหนดให้
ภาครัฐ
จ้าง

คนพิการ 
100:2 

= 
คนพิการ

จะมี
งานท า 

28,439 คน 

ไม่สามารถแจ้งยอดเจา้หน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ ทั้งหมดได้เนื่องจากภารกิจในดา้นความมัน่คงของชาติ
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สถิติการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานประกอบการเอกชน ทั่วประเทศ ประจ าปี 2561-2563

ตารางแสดงจ านวนสถานประกอบการ

ที่ รายการ ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ

1 จ านวนสถานประกอบการทั้งหมด (แห่ง) 13,254 - 14,459 - 14,950 -

2 จ านวนสถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม

กฎหมายครบอัตราส่วน (แห่ง)

11,875 89.60 12,526 86.64 10,680 71.44

3 จ านวนสถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม

กฎหมายไม่ครบอัตราส่วน (แห่ง)

418 3.15 384 2.66 515 3.44

4 จ านวนสถานประกอบการที่ไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย (แห่ง) 961 7.25 1,549 10.71 3,755 25.12

ตารางแสดงจ านวนคนพกิาร/ผู้ดูแลคนพกิาร

ที่ รายการ ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ
1 จ านวนคนพกิารท่ีต้องจ้าง (คน) - 70,006 - 86,751 -

2 จ านวนคนพกิารท่ีมีงานท าตาม
มาตรา 33 (คน)

37,632 58.31 39,472 56.38 33,868 39.04

3 จ านวนสถานประกอบการท่ีส่งเงิน
เข้ากองทนุฯ ตามมาตรา 34 (คน)

14,888 23.06 15,464 22.08 12,685 14.62

4 มาตรา 35 คนพกิาร/ผู้ดแูล (คน) 12,625 19.56 13,006 18.57 10,659 12.28

ที่มา : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 19



กฎหมายที่เกี่ยวกับคนพิการ
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“ มาตรา 27 ก าหนดใหบ้คุคลย่อมเสมอกนัในกฎหมาย 
สิทธิและเสรีภาพ และไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั 
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียม การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม
ต่อบคุคล ไม่ว่าดว้ยสาเหตคุวามแตกต่าง ในเร่ือง ...ความพิการ... 
อนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรฐัธรรมนูญ หรือเหตอืุน่ใด 
จะกระท าไม่ได ้
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“ มาตรา 71 ก าหนด รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี 
ผูสู้งอาย ุคนพิการ ผูย้ากไร้ และผูด้อ้ยโอกาสใหส้ามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกนัมิให้บุคคลดงักล่าวถูกใช้ความ
รุนแรงหรือเลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม และคุ้มครองป้องกนัมิให้
บคุคลดงักล่าวถูกใชค้วามรุนแรงหรือเลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม
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ความเชื่อมโยงพันธกรณี กฎหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD)
รัฐภาคีมีต่อพันธกรณีท่ีจะต้องขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่ อคนพิ ก าร ใน ทุก รู ปแบบ  ท้ั ง ด้ านกฎหมาย              
การปกครอง และการปฏิบัติต่างๆ 

Sustainable Development Goals 
(SDGs) เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
การพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์ ตามกรอบความคิดท่ีมองการพัฒนามิติของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 17 เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์อินซอน “ท าสิทธิให้เป็นจริง” ส าหรับ
คนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

- ความเท่าเทียมทางเพศ
- คนพิการกับการจัดการภัยพิบัติ
- การปรับปรงุขอ้มลูด้านคนพิการ
- ปรับกฎหมายใหส้อดคล้องกับ CRPD
- พัฒนาความร่วมมอือนุภูมิภาค/ภูมิภาค

- ขยายโอกาสการจ้างงาน
- ส่วนร่วมทางการเมือง
- เข้าถึงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ
- การคุ้มครองทางสังคม
- ขยายการศึกษา

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการทุกมิติ มีความ
เสมอภาค และท าให้คนพิการ ครอบครัว ผู้ช่วยเหลือ 
และผู้ดูแลคนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่สูงข้ึน 

- เคารพในศักดิ์ศรี
- ไม่เลือกปฏิบัติ
- มีส่วนร่วมในสังคม
- เคารพความแตกต่าง

- ความเสมอภาคของโอกาส
- การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
- ความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง
- ยอมรับขีดความสามารถทีพ่ัฒนาได้

- กองทุน
- ศูนย์บริการ
- สิ่งอ านวยความสะดวก

ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันในสังคม

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉ. 12

แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ.2568

เป้าหมาย : สังคมไทยเป็นสังคมท่ีส่งเสริม สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม
โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการ
ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม เพื่อน าไปสู่สังคมท่ีพัฒนา

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 - 2566

- สาธารณสุข         - ศึกษา
- ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
- ที่อยู่อาศัย          - ขนส่ง
- เศรษฐกิจ           - สิทธิมนุษยชน
- การเมืองการปกครองและความมั่นคง
- ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
- กระบวนการยตุิธรรม

10 ด้าน 12 กลุ่มเป้าหมาย
- เด็กและเยาวชน - ผู้สูงอายุ
- สตรี - ผู้พิการ
- เกษตรกรและแรงงาน    - ผู้ป่วย                     
- ชาติพันธ์                  - ผู้ต้องขัง 
- หลากหายทางเพศ
- นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
- ผู้พ้นโทษ - ผู้เสียหาย/เหยื่อ/พยาน

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

แผนพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2560-2564
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แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564

คนพิการ
Make the Right Real for Persons with Disabilities towards Independent Living in Sustainable Inclusive Society

เข้าถึงสิทธิได้จริง ด ารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างย่ังยืน 



พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

25

กฎกระทรวงก าหนดจ านวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับเข้าท างาน และจ านวนเงินที่
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องน าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2560

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคูณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือส่ิงอ านวยความสะดวก 
ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการให้บริการที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน 
มาตรการเพื่อการมีงานท าตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการส่ือ สิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีหรือความ
ช่วยเหลืออ่ืนใด เพื่อการท างานและประกอบอาชีพของคนพิการ พ.ศ.2555

กระทรวงแรงงาน

1

2

3
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นิยาม

นายจ้าง : ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความรวมถึง 
(1) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างานแทนนายจ้าง 
(2) ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจ

กระท าการแทนนิติบุคคลให้ท าการแทนด้วย

คนพิการ : บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น 
การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรค
ในด้านต่างๆ และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ประกาศก าหนด

ลูกจ้าง : ตามมาตรา 5 หมายถึงผู้ซึ่งตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร
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ม.35 สัมปทาน

ม.33 จ้างงาน

ม.34 ส่ ง เงิน เ ข้ากองทุน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ออกกฎกระทรวง ปี 2554 และปี 2560 ก าหนดจ านวนที่ต้องจ้างคนพิการและจ านวนเงินส่งเข้ากองทุน

หากไม่จ้างคนพิการ ตาม ม. 33 หรือด าเนินการตาม ม. 35 (ภายใน 45 วัน)
ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (อยู่กับ พม.)

รัฐ/เอกชน หากไม่ด าเนินการตาม ม. 33 สามารถขอให้สิทธิกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการทดแทนได้ใน 7 กรณี

ค านวณ จากค่าจ้างขั้นต่ า x 365 วัน x จ านวนคนพิการท่ีไม่ได้รับเข้าท างาน ≈ 112,420 บาท/คน/ปี
ส่งเงินภายในวันท่ี 31 มี.ค. ของแต่ละปี (หากพ้นก าหนด คิดดอกเบ้ีย 7.5%/ปี)

รัฐ/สถานประกอบการ ที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป : ต้องจ้างคนพิการ 1 คน 
(เศษของ 100 ถ้าเกิน 50 ต้องจ้างเพ่ิมอีก 1 คน)

1. การให้สัมปทาน 2. การจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 3. การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ 
4. การฝึกงาน 5. การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก 6. การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ 
7. การช่วยเหลืออื่นใด
แจ้งการให้สิทธ/ิขอรับสิทธิ ณ ส านักงานจัดหางานทั่วประเทศ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี

เริ่มนับจ านวนลูกจ้างทุกวันที่ 1 ต.ค. ของแต่ละปี 



วิธีนับจ ำนวนลูกจ้ำง

นับจ านวนลูกจ้าง
ทุกวันท่ี 1 ตุลาคมของแต่ละปี

(ให้นับรวมลูกจ้างของหน่วยงาน
/ส านักงานสาขาทุกแห่งนั้นเข้าด้วยกัน)

รัฐ/นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ

ลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป 
ต้องจ้างงานคนพิการ 1 คน (100:1) 
เกิน 50 คน ต้องรับเพิ่มอีก 1 คน

ม.34

ม.33

ม.35

*ลูกจ้าง ให้รวมถึง คนต่างด้าว หรือ กรรมการหรือผู้บริหาร ที่ได้รับค่าจ้าง สิทธิและสวัสดิการเช่นเดียวกับลูกจ้างคนอ่ืนด้วย 28



การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33

การท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการรับคนพิการท่ีสามารถท างานได้เข้าท างาน
ในสถานประกอบการ 
โดยมีความสัมพนัธ์กันเป็นนายจ้างและลูกจ้าง
• ได้รับเงินเดือน 
• ค่าตอบแทนเงินพิเศษ 
• เงินชดเชย 
• วนัหยดุ 
• สวสัดิการประกนัสงัคม 
ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงานเช่นเดียวกบับคุคลทัว่ไปทุกประการ

คนพิการลาออก
ระหว่างปี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม) 

ให้นายจ้างหรือเจ้าของรับคน
พิการรายใหม่ทดแทน

ภายใน 45 วัน 

ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน
จะต้องส่งเงินเข้ากองทุน ม.34

29



การส่งเงินเข้ากองทุน ตามมาตรา 34

ไม่ประสงค์รับ
คนพิการ 

ตามม.33 / ม.35

ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(อยู่กับ พม.) เป็นรายปี

ค านวณ
จากค่าจ้างข้ันต่ า x 365 วัน x จ านวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าท างาน 

≈ 112,420 บาท/คน/ปี

ส่งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อม/ธณานัติส่งจ่ายกองทุนฯ
ส่งเงินภายในวันที่ 31 มี.ค. ของแต่ละปี 
(หากพ้นก าหนด คิดดอกเบี้ย 7.5%/ปี)

ส่งต่อ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/

พมจ. จังหวัด/ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ส่งเงินเข้ากองทุน 
แล้วไปไหน?

คณะอนกุรรมการบริหารกองทนุส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 

สนับสนุนโครงการ เพื่อประกอบอาชีพ

ศูนย์บริการคนพิการ

เงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ

เยียวยา COVID-19 คนละ 1,000 บาท

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 

30



การจัดให้สัมปทาน หรือวิธีการพิเศษ มาตรา 35

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสนิค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมา
บริการโดยวิธีกรณีพิเศษฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือส่ิงอานวยความสะดวก ล่ามภาษามือหรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

กำรแจ้งกำรให้สิทธิและกำรขอรับสิทธิ

1. นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการสามารถแจ้งการขอใช้สิทธิและให้สิทธิรวมทั้ง
ด าเนินการให้เข้า  รับสิทธิได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

2. การแจ้งการให้สิทธิ ให้แจ้ง ณ ท้องที่ท่ีเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ คือ 
- ในเขตกรุงเทพมหานครให้แจ้ง ณ ส านักจัดหางานกรุงเทพ พ้ืนที่ 1-10
- ในจังหวัดอ่ืนให้แจ้ง ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัด

3. การขอรับสิทธิ มีวิธีการ ดังนี้
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการซึ่งประสงค์ขอรับสิทธิ ให้ยื่นค าขอรับสิทธิ ณ สถานที่ 
- ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ ส านักจัดหางานกรุงเทพ
- ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัด

กำรขอรับสิทธิแทนคนพิกำร

ดูแลคนพิการที่ประสงค์จะขอรับสิทธิแทนคนพิการ คนพิการที่อยู่ในการอุปการะหรือดูแล
ต้องไม่สามารถประกอบอาชีพได้โดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้เยาว์
2. เป็นผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
3. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ขอให้ผู้ดูแลคนพิการแนบค าสั่งศาล
ประกอบการยื่นขอรับสิทธิ
4. เป็นคนพิการซึ่งมีสภาพความพิการถึงขั้นท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ขอให้ผู้ดูแลคน
พิการแนบ หนังสือรับรองจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือส านักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด เพ่ือ
ประกอบการยื่นขอรับสิทธิ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

31



วิธีด ำเนินกำรตำมมำตรำ 35
ก าหนดวิธีการให้สัมปทานไว้ 7 วิธี

1. การให้สัมปทาน 

2. การจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ

3. การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ

4. การฝึกงาน 

- ให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร/สถานที่/ทรัพย์สิน
- ให้สิทธิได้จ าหน่ายสินค้า/บริการ
- จัดสรรเวลาออกอากาศ วิทย/ุTV 

- จัดสถานที่จ าหน่ายสินค้า/บริการ
- ระยะเวลาสัญญาต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

- จ้างคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการโดยตรง
- รัฐให้จัดสรรงบประมาณตามวงเงิน โดยกรณีพิเศษ 
ให้สัญญามีผล ตั้งแต่ 1 ต.ค. ของแต่ละปีได้

- เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เพื่อให้น าไปประกอบอาชีพได้
- ฝึกไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่า 600 ชม.
- อธบ.กพร./ผวจ./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เห็นชอบหลักสูตรก่อน 
- นายจ้าง จัดฝึกเอง/มอบหมายรัฐหรือเอกชนเป็นผู้จัดฝึกแทนได้

ติดตั้งเครื่องจ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ

ให้สัมปทานรถเช่าใช้ประกอบอาชีพ

เปิดให้มีโซนสินค้า/บริการของคนพิการ
จัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดร้านนวดแผนไทย

ซื้อชุดอาหารว่างเพื่อจัดประชุม/อบรม จากคนพิการ

องค์กรเช่าสถานที/่โรงแรม ขององค์กรคนพิการ

รับฝึกงานหลักสูตรการเรียนเจียรไนอัญมณใีห้คนพิการทางการได้ยิน
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วิธีด ำเนินกำรตำมมำตรำ 35
ก าหนดวิธีการให้สัมปทานไว้ 7 วิธี

5. การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก

6. การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ 

7. การช่วยเหลืออื่นใด

- จัดให้มีขึ้นมาใหม่ ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอ านวยความสะดวก
- ด าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน 1 ปี

- ล่าม 1 คน ต่อคนพิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 20 คน
- ด าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน 1 ปี 
- จัดตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการท างานของคนพิการ

- สนับสนุนด้านการเงินวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ 
ทรัพย์สิน การซื้อสินค้าจากคนพิการ/ผู้ดูแลโดยตรง
- ด าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน 1 ปี

เม่ือด าเนินการเสร็จให้แจ้ง พม./พมจ. ภายใน 30 วนั

สร้างห้องน้ าส าหรับคนพิการ

สร้างทางสัญจรคนพิการทางการ
เคล่ือนไหว

จัดตั้งศูนย์ Call Center ร่วมกับองค์กรคนพิการ

จัดตั้งศูนย์เล้ียงไก่ไข่ให้องค์กรคนพิการ

จัดให้มีล่ามภาษามือ
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เม่ือสถานประกอบการได้ด าเนินการตาม 3 วิธีแล้ว
ให้จดัท าเอกสารแล้วย่ืนภายในวนัท่ี 31 มีนาคมของทกุปี

กรณีท่ีสถานประกอบการส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ีกรุงเทพ
ชัน้ 1 ท่ีอยู่ 102/41 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

กรณีท่ีสถานประกอบการส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ีต่างจงัหวดั
ติดต่อพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัท่ีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่
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สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ป.๑๕๖-157/๒๕๖๑ เร่ือง การเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับรายจ่ายจากการด าเนินการ

ม.34ม.33 ม.35

2 เท่า

3 เท่า หกัภาษีเงินได้นิติบคุคล

เม่ือมีคนพิการ 60%ของลูกจ้าง 
ระยะเวลาจ้างเกิน 180 วัน 

1 เท่า 1 เท่า
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การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ของกระทรวงแรงงาน
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“ส่งเสริมการมีงานท าที่มีคุณค่า (Decent Work) ให้คนทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็น
ในกลุ่มคนทั่วไป หรือแรงงานกลุ่มพิเศษ อาทิ แรงงานคนพิการ แรงงานสูงอายุ 
ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้แรงงาน

มีพลังและเกิดความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Work Life Integration)
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นโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2563



กลไกการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกระทรวงแรงงาน

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

นายกรัฐมนตรี : ประธาน 
ปลัดกระทรวงแรงงาน : กรรมการ   อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : เลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน : ประธาน    อธบ.กกจ. : เลขานุการ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ปลัดกระทรวงแรงงาน : ประธาน    ผอ.ส านักงานโยบายแรงงานนอกระบบ : เลขานุการ
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คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน : ประธาน    ผอ.ส านักนโยบายแรงงานนอกระบบ : เลขานุการ

1. ศึกษาสถานการณ์และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน และองค์การ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

2. พิจารณาแนวทางการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2556 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน

3. ติดตามการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน ของหน่วยงาน และองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามสมควร
5. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมอบหมาย

อ านาจหน้าที่
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วิสัยทัศน์
“คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ด ารงชีวิตอิสระ 
ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างย่ังยืน”

ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ประจ าปี 2562
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิารแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ 
เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง 
(Quality Management)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติ
เชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและ
ความพิการ (Understanding)

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างสภาพแวดล้อมและ
บริการสาธารณะท่ีทุกคน
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

(Accessibility)

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่าย
และสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการอย่าง

ยั่งยืน (Linkage)

EQUAL
ความเท่าเทยีม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เสริมพลังคนพิการและ
องค์กรด้านคนพิการ

ให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง 
(Empowerment)

• การฝึกอบรม/เตรียมความพร้อมสู่การท างาน

• จ้างงานบุคคลออทิสติกในสถานประกอบการ

• ฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างาน แก่ลูกจ้าง
ที่ประสบอันตรายจากการท างาน

• ให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ 1,984 คน

• ส่งเสริมสวัสดิการ/ตรวจแรงงานในระบบ

• จ้างงานคนพิการ 73,066 คน

• ศูนย์บริการจัดหางานคนพิการ 87 แห่ง /
เว็บไซต์ /Smart Job Center /ตู้ JobBox
ผู้มาใช้บริการ 16,089 คน ได้บรรจุ 16,597 คน

• ขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการภาคธุรกิจ

• ให้บริการกู้ยืมเงินส าหรับคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ 21,990 คน/1,061,923,737 บาท

• สนับสนุน (เบี้ยความพิการ)
1,815,454 คน/18,196,358,400 บาท

24-26 เม.ย.62

• จัดท ามาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวก 
ของอาคารที่คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ 

เป้าหมาย 51 โครงการ คนพิการ 120,577 คน วงเงินงบประมาณ 229,068,604 บาท
ผลการด าเนินงาน 47 โครงการ คนพิการได้รับประโยชน์ 128,646 คน (106.69%) 

ใช้งบประมาณ      211,283,194 คน (92.24%)
หมายเหตุ : ไม่รวมเบี้ยความพิการ 1,815,454 คน/18,196,358,400 บาท /ไม่รวมกองทุนกู้ยืมส าหรับคนพิการ 21,990 คน/1,061,923,737 บาท

• รณรงค์ป้องกันป้องกันความพิการ
โดยการสวมหมวกนิรภัยฯ

• โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 
แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
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คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 

1

2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามประเด็นข้อเสนอเชงินโยบาย
ด้านแรงงานจากการจัดสมัชชาเครือขา่ยคนพิการระดับชาติ 

เป้าหมายคนพิการได้รับประโยชน์ จ านวน 43,105 คน (กระทรวงแรงงาน= 3,849 คน หน่วยงานภายนอก = 39,256 คน ภายใต้ 38 โครงการ/กิจกรรม)
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การให้บริการจัดหางานแก่คนพิการ โดยกรมการจัดหางาน

1. ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืน้ท่ี 1-10 และส านักงาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวดั

2. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (SJC) บริเวณ กระทรวงแรงงาน

3. เว็บไซต์กรมการจดัหางาน (www.doe.go.th/smartjob)

4. รถบริการจัดหางานเคลือ่นท่ี (Mobile Unit)   

ส่งเสริมการมีงานท ามีอาชีพ มีรายได้ ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัด ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
ซึ่งสามารถใช้บริการผ่านช่องทาง ดังนี้

1. รับขึ้นทะเบียนหางานและจัดหางานให้คนพกิารท่ีประสงค์
จะท างานในสถานประกอบการ ตามมาตรา 33 และประสาน
นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อส่งคนพิการเข้ารับการสัมภาษณแ์ละบรรจุงาน  

2. รับขึ้นทะเบียนคนพิการหรือผูดู้แลคนพกิารท่ีขอรับสทิธิตาม
มาตรา 35 

1

2

3

4

การให้บริการคนพิการ

1

2
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การฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 
โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานคนพิการร่วมกับผู้รับการฝึกทั่วไปตามหลักสูตรของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน แบ่งเป็น 7 กลุ่มสาขาอาชีพ 

1) กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 
2) กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล 
3) กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ
4) กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 
5)  กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
6) กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมการเกษตร 
7) กลุ่มสาขาอาชีพธุรกิจและบริการ 

การแข่งขนัฝีมือแรงงาน 

เปิดรับคนพิการฝึกร่วมกับคนทั่วไปในสถาบันพฒันาฝีมือแรงงานและส านักงานพฒันาฝีมือแรงงาน 
ทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 

โดยด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
โดยใช้กลไกประชารัฐ และตลาดน าการฝึก
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การส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ /การตรวจแรงงานในระบบ 
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การตรวจแรงงานในระบบ

• ประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารการเงิน การออม ด้านสุขภาพอนามัย 
อนามัยเจริญพันธุ์ การป้องกันโรคเอดส์และวัณโรค และป้องกันพิษภัย
จากยาเสพติดแก่แรงงานกลุ่มเป้าหมาย หรือนายจ้างที่มีการจ้าง
แรงงานกลุ่มเป้าหมาย

• ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุก 
• การส่งเสริมให้มีความรู้ในสถานประกอบกิจการ 

การสง่เสริมสวสัดิการแรงงานแก่แรงงานกลุม่พิเศษ 
(แรงงานพิการ แรงงานสตรีวยัเจริญพนัธ์ และแรงงานข้ามชาติ ) 

สถานประกอบกิจการท่ีมีลกูจ้าง 100 คนขึน้ไป 

พนกังานตรวจแรงงาน

ตรวจสอบ

หากพบว่าไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย

จะด าเนินการประสานแจ้ง พมจ. 
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป



สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ กรณีทุพพลภาพ

ทุพพลภาพ

 การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติ
ของจิตใจจนไม่สามารถท างานได้  

 ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์
ก าหนด

หลักเกณฑ์และเงือนไข

 ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน
ระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่ ส านักงาน
ประกันสังคมก าหนดให้เป็นผู้ทุพพลภาพ และ
เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจนถึงขั้นทุพพล
ภาพ เช่ น  ป่ วย เป็ น โ รค เบาหวานและมี
ภาวะแทรกซ้อนท าให้ตาบอดทั้ง 2 ข้าง หรือ
ประสบอันตรายจนถึงข้ันทุพพลภาพและไม่สมา
รถท างานได้

 ค่ารักษาพยาบาล

 เงินทดแทนการขาดรายได้

 ค่าท าศพ

 เงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตน
ที่ทุพพลภาพถึงแก่ความตาย

 รับเงินคืนกรณีชราภาพ

 สิทธิที่ผู้ทุพพลภาพจะได้รับ

ได้รับอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือนตลอดชีวิต ค่าอวัยวะเทียม/
อุปกรณ์/อุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค เช่น ค่าจ้างเฉลี่ย/เดือน 1,000 บาท ร้อย
ละ 50 ของค่าจ้าง เฉลี่ย/เดือน 5,000 บาท

ผู้มีสิทธิได้รับดังนี้
1) ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงิน
สงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง เฉลี่ย 1 เดือนครึ่ง
2) ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับ
ค่าจ้าง เฉลี่ย 5 เดือน

ผู้ประกันตนสามารถรับเงินคืนกรณีชราภาพได้ทั้งหมดในส่วนท่ีสะสมไว้ให้ยื่นขอรบั
สิทธิประโยชน์ ภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ทุพพลภาพ

ผู้ ป่วยนอกไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท  ผู้ป่วยใน ไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาล/ค่าพาหนะรับส่งเหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท หากเข้ารับ
บริการ ในศูนย์ฟื้นฟูสรรถภาพคนงาน จะมีค่าฟื้นฟูอีก 40,000 บาท

ผู้จัดการศพมีสิทธิได้รับค่าท าศพ  40,000 บาท
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การด าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างาน
โดยส านักงานประกันสังคม

• ด าเนินการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ด้านจิตใจและสังคม และด้านอาชีพให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย
เนื่องจากการท างานและผู้ประกันตนทุพพลภาพ

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน 
5 ศูนย์



-THANK YOU-


