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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับศูนย์บริการคนพิการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  กําหนดให้มี
การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับ 
ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๒๐/๓  และมาตรา  ๒๐/๔  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ   (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับศูนย์บริการคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ศูนย์”  หมายความว่า  ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
“ผู้ยื่นคําขอจัดตั้งศูนย์”  หมายความว่า  ผู้แทนองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดที่ให้บริการ

แก่คนพิการซ่ึงได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา  ๖  (๑๐)  ผู้แทนราชการส่วนท้องถิ่น  หรือผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ 

“ผู้ดําเนินการศูนย์”  หมายความว่า  กลุ่มบุคคลที่เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์และผู้จัดการศูนย์ 
“ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนตําบล  

เทศบาล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
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ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดแบบเอกสารและวิธี
ปฏิบัติอ่ืนใดให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การกําหนดประเภทศูนย์บริการคนพิการ 

 
 

ข้อ ๕ ศูนย์บริการคนพิการตามระเบียบนี้มีสองประเภท  ดังต่อไปนี้   
(๑) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  ได้แก่  ศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยองค์กรด้านคนพิการ

หรือองค์กรอ่ืนใดที่ให้บริการแก่คนพิการซ่ึงได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา  ๖  (๑๐)  ราชการ 
ส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อให้บริการแก่คนพิการในระดับพื้นที่  หรือตามประเภทความพิการ  
หรือให้บริการแก่คนพิการเป็นการเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

(๒) ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด  ได้แก่  ศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยสํานักงานเพื่อ
ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเก่ียวกับการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  และดําเนินการอ่ืน
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด 

หมวด  ๒ 
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป   

 
 

ข้อ ๖ ในกรณีราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ยื่นคําขอจัดตั้ง  โดยให้ผู้มีอํานาจ
ทําการแทนองค์กรยืน่คําขอจัดตั้งต่อผู้อํานวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาอนญุาต  
ทั้งนี้  ตามแบบที่ผู้อํานวยการกําหนด  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  จํานวน  ๓  ชุด  ดังต่อไปนี้   

(๑) ร่างข้อบังคับหรือระเบียบของศูนย์  อย่างน้อยประกอบด้วยชื่อศูนย์  สถานที่ตั้งศูนย์  
วัตถุประสงค์  โครงสร้างและการบริหารงาน  การให้บริการ  และคุณภาพการให้บริการ    

(๒) รายชื่อผู้ดําเนินการศูนย์ 
(๓) แผนผังแสดงสถานที่ตั้งของศูนย์ 
สถานะของศูนย์ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับที่หน่วยงาน

หรือองค์กรแห่งนั้นกําหนด 
ข้อ ๗ ในกรณีองค์กรดา้นคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดที่ให้บริการแก่คนพิการซ่ึงได้รับการรับรอง

มาตรฐานตามมาตรา  ๖  (๑๐)  เป็นผู้ยื่นคําขอจัดตั้งศูนย์  โดยให้ผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรยื่นคําขอจัดตั้ง
พร้อมเอกสารตามข้อ  ๖  และเอกสารเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิในการใช้สถานที่และอาคารที่จะขอจัดตั้งเป็นศูนย์   
โดยให้ผู้ยื่นคําขอจัดตั้งศูนย์แสดงหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่หรืออาคาร   

(๒) ข้อบังคับหรือตราสารขององค์กร 
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(๓) เอกสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา  ๖  (๑๐)   
(๔) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นคําขอจัดตั้งศูนย์  และผู้ดําเนินการศูนย์ทั้งในนาม

บุคคลธรรมดา  และนิติบุคคล  ดังต่อไปนี้   
 (ก) อายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์  และจบการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคบังคับ 
 (ข) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  ไม่มีประวัติ 

การกระทําผิดต่อคนพิการหรือละเมิดสิทธิคนพิการ 
 (ค) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา  

โดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษซ่ึงไม่เป็นความผิดที่คนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการเป็นผู้เสียหาย 
 (ง) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ผู้ดําเนินการศูนย์ตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีบุคคลที่มีสัญชาติไทยเกินก่ึงหนึ่ง  เว้นแต่มีกฎหมาย 

ว่าด้วยการนั้นกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
ข้อ ๘ สถานที่ยื่นคําขอจัดตั้งศูนย์  ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นคําขอที่สํานักงาน 

ในจังหวัดอ่ืนให้ยื่นที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด   
ขอ้ ๙ เม่ือได้รับคําขอตามข้อ  ๘  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ

ตามข้อ  ๘  ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานนั้น  และตรวจสอบด้วยว่าอาคาร  สถานที่  สภาพแวดล้อม
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  ตลอดจนผู้ดําเนินการศูนย์  ระเบียบ  หรือข้อบังคับการดําเนินงานของศูนย์นั้น
เป็นไปตามระเบียบนี้หรือไม่  หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้ผู้อํานวยการ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  
แล้วแต่กรณี  ออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ให้แก่ผู้ยื่นคําขอจัดตั้งศูนย์นั้น 

ในกรณีการยื่นคําขอการจัดตั้งศูนย์โดยผู้แทนองค์กรของคนพิการแต่ละประเภท  ให้คํานึงถึง
การให้บริการตามประเภทความพิการนั้นด้วย    

หากตรวจพบว่ามีข้อใดไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอจัดตั้งศูนย์เพื่อดําเนินการแก้ไข
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  หากไม่ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนด  ให้จําหน่ายคําขอได้ 

แบบใบอนุญาต  และใบแทนใบอนุญาตเก่ียวกับการจัดตั้งศูนย์  ให้เป็นไปตามผู้อํานวยการกําหนด 
ข้อ ๑๐ ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่ยื่นคําขอ 
ให้ใบอนุญาตมีอายุส่ีปีนับแต่วันออกใบอนุญาต  และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอต่ออายุ 

ก่อนใบอนุญาตหมดอายุอย่างน้อยสามสิบวัน  และให้พิจารณาแล้วเสร็จภายในสามวันทําการนับแต่วันยื่น
คําขอ 

ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการศูนย์ด้วย 
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ประสงค์จะเปล่ียนแปลงแก้ไขอาคารศูนย์  ย้ายที่ตั้ง

ศูนย์บริการคนพิการ  ตลอดจนเปล่ียนแปลงผู้ดําเนินการศูนย์  ระเบียบหรือข้อบังคับการดําเนินงาน   
ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายเพื่อขอความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ก่อนที่จะมีการเปล่ียนแปลง  แก้ไข  หรือย้าย  แล้วแต่กรณี 
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ข้อ ๑๒ ให้ศูนย์มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธิประโยชน์  สวัสดิการ  และความช่วยเหลือตามที่ 

คนพิการร้องขอ  และตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  รวมทั้งการให้คําปรึกษาหรือช่วยดําเนินการเก่ียวกับ
การขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ 

(๒) เรียกร้องแทนคนพกิารให้ได้รับสิทธิประโยชน์สําหรับคนพิการ  หรือขอให้ขจัดการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ให้บริการความช่วยเหลือในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน  การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ   
การฝึกอาชีพ  และการจัดหางานให้แก่คนพิการ   

(๔) ให้บริการความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการให้ได้รับการดูแล  รักษาพยาบาล  
และฟื้นฟูสมรรถภาพ  หรือไดร้ับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

(๕) ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือ
คนพิการตามประเภทความพิการ 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ  หรือสํานักงาน  หรือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
มอบหมาย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต 
ข้อ ๑๓ ศูนย์อาจยกเลิกกิจการได้ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งศูนย์ยื่นคําขอให้ยกเลิกศูนย์ต่อผู้มีอํานาจออกใบอนุญาต 
(๒) ผู้อํานวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีคําส่ังให้ยกเลิก  เม่ือปรากฏข้อเท็จจริงทางการสอบสวน

ว่าการดําเนินการของศูนย์มีพฤติการณ์ไม่เป็นตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ  ไม่สุจริต  หรือมิได้ดําเนินกิจการ
ติดต่อกันเกินสองปี  หรือองค์กรที่ยื่นคําขอถูกเพิกถอนการรับรองมาตรฐานองคก์รตามมาตรา  ๖  (๑๐) 

กรณีศูนย์ที่จัดตั้งโดยราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานภาครัฐ  และมีกฎหมายหรือระเบียบ
ว่าด้วยการนั้นเป็นการเฉพาะแล้ว  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นก่อนด้วย 

ข้อ ๑๔ เม่ือมีการยกเลิกศูนย์  ให้เงินคงเหลือจากการได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการใด
ให้คืนแก่ส่วนราชการนั้น 

กรณีมีการยกเลิกศูนย์  ให้ผู้ดําเนินการศูนย์ประสานงานและส่งต่อผู้รับริการให้กับศูนย์หรือ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องด้วย 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ถูกส่ังให้เลิกศูนย์  ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตอุทธรณ์ต่อผู้ออกคําส่ังตามกฎหมาย  
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ข้อ ๑๖ ให้ศูนย์ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์กําหนด  หรือได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 



   หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดในสังกัดสํานักงานขึ้น  เพื่อประโยชน์ 
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัด   

การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดขึ้นในจังหวัดใด  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๘ ให้ศูนย์บริการคนพกิารระดับจังหวัดมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) สํารวจ  ศึกษา  วิเคราะห์  และติดตามสภาพและปัญหาเก่ียวกับคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัด 
(๒) ประสาน  คัดกรอง  และส่งต่อคนพิการหรือผู้ที่ มีแนวโน้มว่าจะพิการ  ให้แก่ศูนย์  

หน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชนที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ได้รับการดูแล  รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ที่เหมาะสม 

(๓) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้องเพื่อนํานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  และจัดทําแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด  รวมทั้ง 
บูรณาการแผนดังกล่าวเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือท้องถิ่น 

(๔) จัดทําทะเบียน  ฐานข้อมูล  และให้บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด 

(๕) ส่งเสริม  สนับสนุน  กํากับ  ดูแล  และอํานวยความสะดวกด้านอาคาร  สถานที่  วัสดุ
อุปกรณ์  ยานพาหนะ  เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  ตลอดจนบริการทางวิชาการแก่ศูนย์  องค์กร
ดา้นคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใด  เพื่อบริการแก่คนพิการให้ได้มาตรฐาน 

(๖) ให้บริการความช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิตามที่ 
กฎหมายกําหนด  เฉพาะในกรณีไม่มีศูนย์ให้บริการในเรื่องนั้น ๆ 

(๗) ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และรายงานเก่ียวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ  
รวมถึงดําเนินการเก่ียวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือกฎหมายอ่ืน  ตามที่สํานักงานมอบหมาย 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการประจําจังหวัด  รวมทั้งทําหน้าที่ตรวจเยี่ยม  กล่ันกรองคําขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและ 
เงินสนับสนุนโครงการ   

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน  หรือตามที่คณะกรรมการ
หรือสํานักงานมอบหมาย   



   หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานจัดสรรอัตรากําลังหรือจัดจ้างบุคลากร  และจัดสรรงบประมาณประจําปี  
หรือให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนอุดหนุนเงินจากกองทุนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์บริการ 
คนพิการระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หมวด  ๔ 
มาตรฐานการดําเนินการและการให้บริการแก่คนพิการของศูนย์บริการคนพิการ 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้ศูนย์บริการคนพิการแต่ละประเภทมีมาตรฐานการดําเนินการและมาตรฐาน 
การให้บริการแก่คนพิการตามเกณฑ์ชี้วัดที่สํานักงานประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ ๒๑ ให้สํานักงานสนับสนุนทางวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ตามความจําเป็นและเหมาะสม  รวมทั้งติดตามตรวจสอบ  และกํากับการดําเนินงานของศูนย์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ชี้วัดการดําเนินงานและการให้บริการตามข้อ  ๒๐ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สันติ  พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 


