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1. กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจ้้างงานคนพิิการ

1) พระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ พ.ศ. 2550 และที่่�แก้้ ไข
เพิ่่�มเติิม
มาตรา  33 เพื่่�อประโยชน์์ในการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ ให้้นายจ้้าง
หรืือเจ้้าของสถานประกอบการ และหน่่วยงานของรััฐ รัับคนพิิการเข้้าทำำ�งานตามลัักษณะของงาน
ในอัั ต ราส่่ ว นที่่� เ หมาะสมกัั บผู้้� ปฏิิ บัั ติิ ง านในสถานประกอบการหรืื อ หน่่ ว ยงานของรัั ฐ   ทั้้� ง นี้้�  
ให้้รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกำำ�หนดจํํานวนที่่�นายจ้้างหรืือเจ้้าของ
สถานประกอบการ และหน่่วยงานของรััฐ จะต้้องรัับคนพิิการเข้้าทำำ�งาน
มาตรา 34 นายจ้้ า งหรืื อ เจ้้ า ของสถานประกอบการที่่� มิิ ไ ด้้ รัั บค นพิิ ก ารเข้้ า ทำำ� งาน
ตามจํํานวนที่กำ�่ �ำ หนดตามมาตรา 33 ให้้ส่ง่ เงิินเข้้ากองทุุนตามมาตรา 24 (5) ทั้้�งนี้้  � ให้้รัฐั มนตรีีว่า่ การ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกำำ�หนดจํํานวนเงิินที่�น่ ายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการ
จะต้้องนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุน
นายจ้้ า งหรืื อ เจ้้ า ของสถานประกอบการที่่� ต้้ อ งส่่ ง เงิิ น เข้้ า กองทุุ น ตามวรรคหนึ่่� ง
แต่่ มิิ ไ ด้้ ส่่ ง ส่่ ง ล่่ า ช้้ า หรืื อ ส่่ ง เงิิ น ไม่่ ค รบถ้้ ว น ให้้ เ สีี ย ดอกเบี้้� ย ในอัั ต ราร้้ อ ยละเจ็็ ดครึ่่� ง ต่่ อ ปีี ข อง
จํํานวนเงิินที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งเข้้ากองทุุน
นายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการซึ่่ง� รัับคนพิิการเข้้าทำำ�งานหรืือส่่งเงิินเข้้ากองทุุน
ตามวรรคหนึ่่�งมีีสิิทธิิได้้รัับยกเว้้นภาษีีเป็็นร้้อยละของจํํานวนเงิินค่่าจ้้างที่่�จ่่ายให้้แก่่คนพิิการหรืือ
เงิินที่่�ส่่งเข้้ากองทุุน แล้้วแต่่กรณีี ทั้้�งนี้้� ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
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มาตรา 35 ในกรณีี ที่่� ห น่่ ว ยงานของรัั ฐ ไม่่ ป ระสงค์์ จ ะรัั บค นพิิ ก ารเข้้ า ทำำ� งาน
ตามมาตรา 33 หรืื อ นายจ้้ า งหรืื อ เจ้้ า ของสถานประกอบการไม่่ รัั บค นพิิ ก ารเข้้ า ทำำ� งาน
ตามมาตรา 33 และไม่่ประสงค์์จะส่่งเงิินเข้้ากองทุุนตามมาตรา 34 หน่่วยงานของรััฐ นายจ้้าง
หรืือเจ้้าของสถานประกอบการนั้้�น อาจให้้สััมปทานจััดสถานที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้าหรืือบริิการ จััดจ้้าง
เหมาช่่วงงานหรืือจ้้างเหมาบริิการโดยวิิธีีกรณีีพิิเศษ ฝึึกงาน หรืือจััดให้้มีีอุุปกรณ์์หรืือสิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวก ล่่ามภาษามืือ หรืือให้้ความช่่วยเหลืืออื่่�นใดแก่่คนพิิการหรืือผู้้�ดููแลคนพิิการก็็ ได้้
ทั้้�งนี้้�ตามหลัักเกณฑ์์วิิธีีการและเงื่่�อนไขที่่�คณะกรรมการกำำ�หนดในระเบีียบ
2) กฎกระทรวงกำำ�หนดจํํานวนคนพิิก ารที่่�นายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการ
และหน่่วยงานของรััฐ จะต้้องรัับเข้้าทำำ�งานและจํํานวนเงิินที่น�่ ายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการ
จะต้้องนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิตค
ิ นพิิการ พ.ศ. 2554 และที่่แ� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม
3) ระเบีียบคณะกรรมการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการแห่่งชาติิ ว่่าด้้วย
หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขการให้้สััมปทาน จััดสถานที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้าหรืือบริิการ จััดจ้้างเหมา
ช่่วงงานหรืือจ้้างเหมาบริิการโดยวิิธีีกรณีีพิิเศษ ฝึึกงาน หรืือจััดให้้มีีอุุปกรณ์์ หรืือสิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวก ล่่ า มภาษามืื อ หรืื อ ให้้ คว ามช่่ ว ยเหลืื อ อื่่� น ใดแก่่ ค นพิิ ก ารหรืื อ ผู้้�ดููแลคนพิิ ก าร
พ.ศ. 2558 และที่่�แก้้ ไขเพิ่่�มเติิม
4)  คำำ�สั่่ง� กรมสรรพากร ที่่� ป. 156/2561 เรื่่อ� ง การเสีียภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คค
ุ ลสำำ�หรัับรายจ่่าย
จากการดำำ�เนิินการตามพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ พ.ศ. 2550
5)  คำำ�สั่่ง� กรมสรรพากร ที่่� ป. 157/2561 เรื่่อ� ง การเสีียภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คค
ุ ลสำำ�หรัับรายจ่่าย
จากการดำำ�เนิินการตามพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ พ.ศ. 2550
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2. วิิธีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
การนัับจำำ�นวนลููกจ้้าง

1. ให้้นายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการทุุกแห่่งนัับจำำ�นวนลููกจ้้างที่่�ไม่่ใช่่คนพิิการ
ทั้้�งหมด ถ้้ามีีสาขาให้้นัับรวมเข้้าด้้วยกััน
2. หากมีีจำำ�นวนลููกจ้้างตั้้�งแต่่ 100 คนขึ้้�นไปจะต้้องรัับคนพิิการเข้้าทำำ�งานในอััตราส่่วน
ลููกจ้้างที่่�ไม่่ใช่่คนพิิการ 100 คน ต้้องรัับคนพิิการ 1 คน เศษเกิิน 50 คน ต้้องรัับคนพิิการเพิ่่�ม
อีีก 1 คน (100 คน:1 คน, 151 คน: 2 คน)
ตัวอยาง
การนับจำนวนลูกจาง

สาขานครปฐม 2
มี 75 คน

สาขานครปฐม 1
มี 10 คน

สาขาฉะเชิงเทรา 2
มี 15 คน

สาขาเชียงใหม
มี 10 คน
สำนักงานใหญ
มี 90 คน
รวม 240 คน
ตองรับคนพ�การ 2 คน

สาขาระยอง 1
มี 15 คน

สาขาระยอง 2
มี 25 คน

เมื่่�อทราบจำำ�นวนคนพิิการที่่�ต้้องจ้้างแล้้วให้้เลืือกวิิธีีปฏิิบััติิ ได้้ 3 วิิธีี คืือ มาตรา 33 มาตรา 34
และมาตรา 35 โดยสามารถทำำ�วิิธีีเดีียวหรืือหลายวิิธีีรวมกัันก็็ ได้้
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 วิิธีีที่่� 1 รัับคนพิิการเข้้าทำำ�งานเป็็นลููกจ้้าง (มาตรา 33)
ให้้นายจ้้างรัับคนพิิการเข้้าทำำ�งานในองค์์กรของตััวเอง ตามตำำ�แหน่่งที่่�เหมาะสม
โดยสิิทธิิ สวััสดิิการ เหมืือนบุุคคลทั่่�วไปตามกฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครองแรงงาน
เช่่น ประกัันสัังคม เป็็นต้้น
เป็็นคนพิิการที่่�มีีบััตรประจำำ�ตััวคนพิิการ
ระยะเวลาการจ้้าง ไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีีปฏิิทิิน
หากคนพิิการลาออก หรืือจ้้างไม่่ครบ 1 ปีีปฏิิทิิน ต้้องหาคนพิิการทดแทน
ภายใน 45 วัันนัับจากวัันที่่ร� ายเดิิมลาออก หากพ้้นกำำ�หนดระยะเวลาดัังกล่่าว ต้้องส่่งเงิิน
เข้้ากองทุุนฯ พร้้อมดอกเบี้้�ย (โดยเริ่่�มนัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ลาออกเป็็นต้้นไป)
ลููกจ้้ า งรายวัั น  ควรจ้้ า งไม่่ น้้ อ ยกว่่ า 20 วัั น เเละได้้ รัับค่่ าจ้้ า งเพีี ย งพอ
ต่่อการดำำ�รงชีีพ ไม่่เป็็นการจ้้างงานในลัักษณะการเลืือกปฎิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรมต่่อ
คนพิิการ
เมื่่�อนัับจำำ�นวนลููกจ้้าง เดืือนตุุลาคม เเละทราบจำำ�นวนคนพิิการที่่�ต้้องรัับ
เข้้าทำำ�งานเเล้้ว  ให้้เริ่่�มจ้้างก่่อนหรืือภายใน 1 มกราคม ของปีีถััดไป (เช่่น นัับจำำ�นวน
ลููกจ้้าง เดืือนตุุลาคม 2564 ให้้เริ่่�มจ้้างก่่อนหรืือภายใน 1 มกราคม 2565 และสิ้้�นสุุด
ถึึง 31 ธัันวาคม 2565 ถึึงจะครบกำำ�หนดรอบการปฏิิบััติิตามกฏหมายของเเต่่ละปีี)

สามารถจางงาน
มากกวา 1 ป ได

นับลูกจางตุลาคม 2564
ใหเร��มจางกอนหร�อภายใน 1 มกราคม 2565
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 วิิธีีที่่� 2 ส่่งเงิินเข้้ากองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตคนพิิการ (มาตรา 34)
นายจ้้างที่่�ไม่่ประสงค์์รับค
ั นพิิการเข้้าทำำ�งานสามารถเลืือกวิิธีกี ารส่่งเงิินเข้้ากองทุุนฯ
แทนการจ้้างงานคนพิิการได้้ โดยคำำ�นวณจากค่่าแรงอััตราที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุดของกฎหมาย
คููณ 365 วััน ต่่อคนพิิการที่่�ไม่่ได้้รัับเข้้าทำำ�งาน 1 คน (เช่่น ปีี 2564 ค่่าแรง 313 บาท 
x 365 วััน x 1 คน = 114,245 บาท/คน/ปีี)
ส่่งเงิินเป็็นรายปีี
ภายใน 31 มีีนาคมของทุุกปีี
หากพ้้นกำำ�หนดจะต้้องเสีียดอกเบี้้�ย 7.5% ต่่อปีี โดยคำำ�นวณถึึงวัันชำำ�ระ
การส่่งเงิินเข้้ากองทุุนฯ กรณีีจ้้างงานคนพิิการไม่่ครบ 1 ปีีปฏิิทิิน หรืือมีีลููกจ้้าง
คนพิิการลาออกในระหว่่างปีีที่่�มีีหน้้าปฏิิบััติิ และไม่่สามารถหาคนพิิการรายใหม่่
ทดเเทนได้้ภายใน 45 วััน
 คำำ�นวณตามจำำ�นวนวัันที่่�ไม่่มีีการจ้้าง (เช่่น ปีี 2564 วัันที่่�ไม่่มีีการจ้้างงาน
จำำ�นวน 46 วััน × 313 บาท= 14,398 บาท + ดอกเบี้้�ย)
 ดอกเบี้้ย� เริ่่ม� นัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่ค� นพิิการลาออกจนถึึงวัันชำำ�ระ อััตรา 7.5% ต่่อปีี

ระยะเวลา 45 วัน เปนระยะเวลาที่
ใหหาคนพ�การทดเเทนเทานั้น หากเกิน
ระยะเวลาดังกลาว ตองคำนวณเง�น
ตั้งเเตวันที่คนพ�การออก
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ว�ธีคำนวณดอกเบี้ย
- (เง�นตน × 7.5%) ÷ 365 วัน = ดอกเบี้ย/วัน

- (เชน 14,398 × 7.5% ÷ 365 วัน) = 2.96 บาท/วัน
(คำนวณถึงวันชำระ)

 วิิธีีที่่� 3 การส่่งเสริิมอาชีีพ
โดยการจััดให้้มีีสััมปทาน (มาตรา 35)
นายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการที่่�ไม่่ประสงค์์จ้า้ งคนพิิการตามมาตรา 33
หรืือส่่งเงิินเข้้ากองทุุนฯ ตามมาตรา 34 อาจจััดให้้มีีการส่่งเสริิมอาชีีพรููปแบบอื่่�น
โดยวิิธีีการให้้สััมปทานมีี 7 วิิธีี ดัังต่่อไปนี้้�
1. การให้้สััมปทาน การให้้สิิทธิิแก่่คนพิิการหรืือผู้้�ดููแลคนพิิการได้้ใช้้ประโยชน์์
จากทรััพย์์สิินในการประกอบอาชีีพ
ระยะเวลาสััญญาไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีี
 มููลค่่าไม่่น้้อยกว่่าที่่�ส่่งเงิินเข้้ากองทุุนฯ ต่่อ 1 คน
*(เช่่น ปีี 2564 = 313 บาท × 365 วััน = 114,245 บาท)
ตััวอย่่าง
ให้้สััมปทานตู้้�เครื่่�องดื่่�มอััตโนมััติิ / เครื่่�องซัักผ้้าหยอดเหรีียญ
ให้้สััมปทานพื้้�นที่่�ทำำ�การเกษตร
ให้้ช่่องสััญญาณวิิทยุุ / โทรทััศน์์เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์สิินค้้าและบริิการ
ให้้คนพิิการใช้้ประโยชน์์จากโปรแกรมซอฟท์์แวร์์ซึ่่�งเป็็นลิิขสิิทธิ์์�ของบริิษััท
ให้้สััมปทานเครื่่�องถ่่ายเอกสารเพื่่�อประกอบอาชีีพ
ให้้สััมปทานพื้้�นที่่�เพื่่�อทำำ�กสิิกรรม (ปลููกพืืชยืืนต้้น)
ให้้สััมปทานคนพิิการเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท
ให้้สััมปทานรถเช่่าใช้้เพื่่�อประกอบอาชีีพ
ให้้สััมปทานเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ เพื่่�อเปิิดร้้านเกมส์์
ให้้สััมปทานร้้านกาแฟในบริิเวณสถานประกอบการ เป็็นต้้น
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2. การจััดสถานที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้าหรืือบริิการ การจััดสถานที่่�บริิเวณองค์์กร
หรืือสถานประกอบการ ไม่่ว่่าจะเป็็นภายในหรืือภายนอกเพื่่�อให้้คนพิิการหรืือผู้้�ดููแล
คนพิิการ ได้้ใช้้ประโยชน์์ในการประกอบอาชีีพ
ระยะเวลาสััญญาไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีี
 มููลค่่าไม่่น้้อยกว่่าที่่�ส่่งเงิินเข้้ากองทุุนฯ ต่่อ 1 คน
*(เช่่น ปีี 2564 = 313 บาท × 365 วััน = 114,245 บาท)
ตััวอย่่าง
โรงแรมจััดพื้้�นที่่�ให้้คนพิิการจำำ�หน่่ายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์
ห้้างสรรพสิินค้้าจััดสรรพื้้�นที่่�ให้้คนพิิการเปิิดบริิการร้้านนวดแผนไทย
สถานประกอบการเช่่าพื้้�นที่่�ให้้ผู้้�ดููแลคนพิิการขายสิินค้้า
เปิิดพื้้�นที่่�ในโซนศููนย์์อาหาร/โรงอาหารให้้คนพิิการขายสิินค้้าและบริิการ
จัั ดส รรพื้้� น ที่่� ใ ห้้ ค นพิิ ก ารเปิิ ดบริิ ก ารร้้ า นซัั ก รีี ด ให้้ กัั บ พนัั ก งานที่่� พัั ก ใน
สถานประกอบการ
มหาวิิทยาลััยเอกชนจััดสรรพื้้�นที่่�ให้้คนพิิการเปิิดร้้านขายหนัังสืือ
จััดสรรพื้้�นที่่�ให้้คนพิิการเปิิดร้้านสะดวกซื้้�อ
สวนสนุุกจััดสรรพื้้�นที่่�ให้้ผู้้�ดููแลคนพิิการเปิิดร้้านขายของเล่่นและลููกโป่่ง
สำำ�หรัับลููกค้้า เป็็นต้้น
3. การจัั ด จ้้ า งเหมาช่่วงงานหรืือจ้้า งเหมาบริิ ก าร การจ้้ างเหมาช่่ ว งงาน
หรืื อ การจ้้ า งเหมาบริิ ก ารจากคนพิิ ก ารหรืื อ ผู้้�ดููแลคนพิิ ก ารเพื่่� อ ประโยชน์์ ข อง
หน่่วยงานของรััฐ นายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการแห่่งนั้้�น
เป็็นไปตามคู่่�สััญญาตกลงกััน (โดยปกติิระยะเวลา 1 ปีี)
 มููลค่่าไม่่น้้อยกว่่าที่่�ส่่งเงิินเข้้ากองทุุนฯ ต่่อ 1 คน
*(เช่่น ปีี 2564 = 313 บาท × 365 วััน = 114,245 บาท)
ตััวอย่่าง
ให้้คนพิิการนวดผ่่อนคลายให้้แก่่พนัักงาน
จ้้างเหมาบริิการผู้้�ดููแลคนพิิการทำำ�งานสาธารณประโยชน์์เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�
ประสานสิิทธิิในโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล (รพ.สต.)
บริิษััทผลิิตนาฬิิกาข้้อมืือจ้้างเหมาผู้้�ดููแลคนพิิการประกอบชิ้้�นส่่วน
นาฬิิกาข้้อมืือ
จ้้างเหมาคนพิิการรณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์โครงการเมาไม่่ขัับภายในชุุมชน
ของตนเอง
จ้้างเหมาคนพิิการจััดทำำ�/ผลิิตภััณฑ์์ชุุดของขวััญให้้แก่่พนัักงาน
จ้้างเหมาคนพิิการทำำ�งานออกแบบ/จััดทำ�ป้
ำ า้ ย Backdrop และสื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์
จ้้างเหมาคนพิิการตััดเย็็บชุดยููนิ
ุ ฟ
ิ อร์์ม หมวก ถุุงมืือสำำ�หรัับพนัักงานในโรงงาน
จ้้างเหมาคนพิิการคััดแยกกระดาษ/ผลิิตภััณฑ์์ในสำำ�นัักงาน
จ้้างเหมาให้้ผู้้�ดููแลคนพิิการล้้างรถให้้แก่่พนัักงาน เป็็นต้้น
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4. การฝึึกงาน การเพิ่่�มพููนความรู้้� ทัักษะ ประสบการณ์์ หรืือการถ่่ายทอด
วิิทยาการหรืือเทคโนโลยีีที่่�สามารถนำำ�ไปประกอบอาชีีพได้้
ไม่่น้้อยกว่่า 6 เดืือน และไม่่น้้อยกว่่า 600 ชั่่�วโมง
มููลค่่าไม่่น้้อยกว่่าที่่�ส่่งเงิินเข้้ากองทุุนฯ ต่่อ 1 คน
*(เช่่น ปีี 2564 = 313 บาท × 365 วััน = 114,245 บาท)
ตััวอย่่าง
สถานประกอบการจััดหลัักสููตรการนวดสปาและนวดแผนไทยให้้แก่่คนพิิการ
สถานประกอบการให้้มหาวิิทยาลััยของรััฐจััดอบรมหลัักสููตรภาษาอัังกฤษ
เพื่่�อประกอบอาชีีพแก่่คนพิิการ
 สถานประกอบการฝึึกอาชีีพหลัักสููตรเศรษฐกิิจพอเพีียง
“เพาะเลี้้�ยงเห็็ดฟางและเห็็ดนางฟ้้า ให้้แก่่คนพิิการ”
สถานประกอบการให้้โรงเรีียนสอนทำำ�อาหารจััดฝึึกงานหลัักสููตรพ่่อครััว
อาหารยุุโรปให้้แก่่ผู้้�ดููแลคนพิิการ
สถานประกอบการจััดฝึึกงานหลัักสููตรช่่างติิดตั้้�งเครื่่�องปรัับอากาศ
ให้้ผู้้�ดููแลคนพิิการ
จััดหลัักสููตรการตััดเย็็บและซ่่อมรองเท้้าหนัังให้้แก่่คนพิิการ
ฝึึกอาชีีพหลัักสููตรการเจีียรไนอััญมณีีให้้คนพิิการทางการได้้ยิิน
จััดฝึึกงานหลัักสููตรพนัักงาน Call Center ให้้คนพิิการทางการเห็็น
จััดฝึึกงานหลัักสููตรช่่างซ่่อมคอมพิิวเตอร์์ให้้คนพิิการ
โรงแรมจััดฝึึกงานหลัักสููตรแกะสลัักผัักและผลไม้้ให้้คนพิิการ
สถานประกอบการให้้ค่่ายเพลงจััดฝึึกงานหลัักสููตรนัักดนตรีีมืืออาชีีพ
ให้้คนพิิการ
สถานประกอบการให้้บริษัิ ทนำ
ั �ำ เที่ย�่ วจััดฝึึกงานหลัักสููตรมััคคุุเทศก์์ให้้คนพิิการ
สถานประกอบการจััดฝึึกงานหลัักสููตรสกรีีนเสื้้�อยืืดให้้แก่่คนพิิการ เป็็นต้้น
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5. การจัั ด ให้้ มีีอุุ ป กรณ์์ หรืื อ สิ่่� ง อำำ� นวยความสะดวก การจัั ด ให้้ มีี เ ครื่่� อ ง
ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกซึ่่�งเคลื่่�อนที่่�หรืือเคลื่่�อนย้้ายได้้ เพื่่�อให้้คนพิิการเข้้าถึึงและ
ใช้้ประโยชน์์ในการประกอบอาชีีพได้้บนพื้้�นฐานของความต้้องการพิิเศษของคนพิิการ
แต่่ละประเภท และมีีลักั ษณะตามกฎกระทรวงกำำ�หนดลัักษณะ หรืือการจััดให้้มีอุี ปุ กรณ์์
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก หรืือบริิการในอาคาร สถานที่่� หรืือบริิการสาธารณะอื่่�น
เพื่่�อให้้คนพิิการสามารถเข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์ ได้้ พ.ศ. 2555
ดำำ�เนิินการให้้แล้้วเสร็็จใน 1 ปีี
มููลค่่าไม่่น้้อยกว่่าที่่�ส่่งเงิินเข้้ากองทุุนฯ ต่่อ 1 คน
*(เช่่น ปีี 2564 = 313 บาท × 365 วััน = 114,245 บาท)
ตััวอย่่าง
ติิดตั้้ง� ลิิฟต์์สำำ�หรัับคนพิิการ ให้้พนัักงานซึ่่ง� เป็็นคนพิิการทางการเคลื่่�อนไหว
จััดให้้มีีพื้้�นผิิวต่่างสััมผััสสำำ�หรัับคนพิิการทางการเห็็น
สร้้างห้้องน้ำำ�สำ
� �ำ หรัับคนพิิการ ให้้พนัักงานซึ่่ง� เป็็นคนพิิการทางการเคลื่่�อนไหว
สร้้างทางสััญจรให้้แก่่พนัักงานซึ่่�งเป็็นคนพิิการทางการเคลื่่�อนไหว
ที่่�นั่่�งสำำ�หรัับคนพิิการหรืือพื้้�นที่่�สำำ�หรัับจอดรถเข็็นคนพิิการ
ที่่�จอดรถสำำ�หรัับคนพิิการ
สััญญาณเสีียงและสััญญาณแสงขอความช่่วยเหลืือสำำ�หรัับคนพิิการ
ราวกัันตกหรืือผนัังกัันตก
ประตููสำำ�หรัับคนพิิการ เป็็นต้้น
6. การจััดให้้มีีบริิการล่่ามภาษามืือ การจ้้างบุุคคลซึ่่�งจดแจ้้งเป็็นล่่ามภาษามืือ
ต่่อกรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิตค
ิ นพิิการเพื่่อ� ให้้บริกิ ารแก่่คนพิิการทางการ
ได้้ยิินหรืือสื่่�อความหมาย
ระยะเวลาไม่่ได้้กำำ�หนด (โดยปกติิระยะเวลา 1 ปีี)
มีีคนพิิการทางการได้้ยิิน 20 คนต่่อล่่ามภาษามืือ 1 คน
มููลค่่าไม่่น้้อยกว่่าที่่�ส่่งเงิินเข้้ากองทุุนฯ ต่่อ 1 คน
*(เช่่น ปีี 2564 = 313 บาท × 365 วััน = 114,245 บาท)
ตััวอย่่าง
สถานประกอบการจัั ด ให้้ มีี ล่่ า มภาษามืื อ เพื่่� อ สื่่� อ สารระหว่่ า งพนัั ก งาน
ที่่�เป็็นคนพิิการทางการได้้ยิินกัับพนัักงานปกติิ
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7. การให้้ ค วามช่่วยเหลืืออื่่�นใดแก่่คนพิิการหรืื อ ผู้้�ดููแลคนพิิ การ การให้้
ความช่่วยเหลืือแก่่คนพิิการหรืือผู้้�ดููแลคนพิิการโดยตรง เพื่่�อให้้คนพิิการหรืือผู้้�ดููแล
คนพิิการ สามารถประกอบอาชีีพหรืือมีีรายได้้
ระยะเวลาไม่่ได้้กำำ�หนด (โดยปกติิระยะเวลา 1 ปีี)
มููลค่่าไม่่น้้อยกว่่าที่่�ส่่งเงิินเข้้ากองทุุนฯ ต่่อ 1 คน
*(เช่่น ปีี 2564 = 313 บาท × 365 วััน = 114,245 บาท)
ตััวอย่่าง
   ให้้จัักรเย็็บผ้้าแบบอััตโนมััติิและอุุปกรณ์์ ให้้คนพิิการเพื่่�อประกอบอาชีีพ
รัับตััดเย็็บเสื้้�อผ้้า
สนัับสนุุนเงิินทุุนในการประกอบอาชีีพเลี้้�ยงไก่่ให้้คนพิิการ
ซื้้�อสิินค้้าจากคนพิิการ
สนัับสนุุนเครื่่�องมืือทางการเกษตรให้้ผู้้�ดููแลคนพิิการ
สนัับสนุุนเงิินให้้คนพิิการสร้้างศููนย์์เพาะเลี้้�ยงเห็็ด
สนัับสนุุนขนมปัังแซนด์์วิิชเพื่่�อให้้คนพิิการประกอบอาชีีพขายเบเกอรี่่�
สนัับสนุุนหมึึกเครื่่�องพิิมพ์์ให้้คนพิิการรัับจ้้างพิิมพ์์งานเอกสาร
สนัับสนุุนบััตรเติิมน้ำำ��มัันให้้ผู้้�ดููแลคนพิิการประกอบอาชีีพขัับรถตู้้�โดยสาร
ประจำำ�ทาง
สนัับสนุุนไหมพรมให้้คนพิิการเพื่่�อถัักเสื้้�อไหมพรมจำำ�หน่่าย
สนัับสนุุนน้ำำ��ตาลทรายแดงให้้คนพิิการทำำ�ขนมไทยเพื่่�อจำำ�หน่่าย
ให้้วััสดุุอุุปกรณ์์ของสถานประกอบการให้้คนพิิการนำำ�ไปจำำ�หน่่าย เป็็นต้้น
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3. การยื่่�นรายงานผลการจ้้างงานคนพิิการ
เมื่่�อดำำ�เนิินการตามวิิธีีการทั้้�ง 3 วิิธีีแล้้วให้้ยื่่�นรายงานผลการจ้้างงานคนพิิการ ตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 มกราคม ถึึง 31 มีีนาคม ของทุุกปีี โดยให้้ยื่่�นตามหน่่วยงานที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่ตั้้�งอยู่่� 
กรุุงเทพมหานคร ยื่่�นที่่�กองกองทุุนและส่่งเสริิมความเสมอภาคคนพิิการ
ต่่างจัังหวััด ยื่่น� ที่สำ�่ �นั
ำ กั งานพััฒนาสัังคมและความมั่่น� คงของมนุุษย์์จังั หวััดที่สำ�่ �นั
ำ กั งานใหญ่่
ตั้้ง� อยู่่�
ยื่่น� ผ่่านทางระบบรายงานผลการจ้้างงานคนพิิการออนไลน์์  https://ejob.dep.go.th/ejob

เอกสารที่่�ต้้องใช้้
1. แบบรายงานผลการจ้้างงานคนพิิการ ประจำำ�ปีี
2. สำำ�เนา สปส. 1-10 ส่่วนที่่� 1 ประจำำ�เดืือนตุุลาคม พร้้อมใบเสร็็จ
3. หนัังสืือมอบอำำ�นาจติิดอากรแสตมป์์ กรณีีที่่�นายจ้้างไม่่ได้้เป็็นผู้้�ลงนาม
4. สำำ� เนา สปส. 1-10 ส่่ ว นที่่� 2 ประจำำ� เดืื อ น มกราคม ถึึ ง ปัั จ จุุ บัั น พร้้ อ มใบเสร็็ จ
(สำำ�หรัับสถานประกอบการที่่�ยื่่�นมาตรา 33) และสำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััวคนพิิการ
5. สำำ� เนาหนัั ง สืื อ แจ้้ ง ผลการให้้ สิิ ทธิิ ม าตรา 35 ที่่� ไ ด้้ รัั บ รองจากกรมการจัั ด หางาน
หรืือสำำ�นัักงานจััดหางานพื้้�นที่่�/จัังหวััด  (สำำ�หรัับสถานประกอบการที่่�ยื่่�นมาตรา 35)
พร้้อมสำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััวคนพิิการ และผู้้�ดููแลคนพิิการที่่�ใช้้สิิทธิิ (ถ้้ามีีการใช้้สิิทธิิ
แทนคนพิิการ)
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4. สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี
ตามคำำ�สั่่�งกรมสรรพากร ที่่� ป. 156/2561 เเละ คำำ�สั่่�งกรมสรรพากร ที่่� ป. 157/2561
เรื่่�อง การเสีียภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับรายจ่่ายจากการดำำ�เนิินการตามพระราชบััญญััติิ
ส่่งเสริิมเเละพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ พ.ศ. 2550

จ้้างงานคนพิิการ ตามมาตรา 33

จ้้างงานคนพิิการที่่�มีีบััตรประจำำ�ตััวคนพิิการ
ยกเว้้นภาษีีได้้ 2 เท่่า ของรายจ่่ายที่่�จ่่ายไปเนื่่�องจากการจ้้างงานคนพิิการเข้้าทำำ�งาน
ยกเว้้นภาษีีได้้ 3 เท่่า หากรัับคนพิิการเข้้าทำำ�งานเกิินกว่่าร้้อยละ 60 โดยมีีระยะเวลาจ้้าง
เกิิน 180 วัันในปีีภาษีี หรืือระยะเวลาบััญชีีที่่�มีีเงิินได้้

ส่่งเงิินเข้้ากองทุุน ตามมาตรา 34

ยกเว้้นภาษีีได้้เท่่ากัับจำำ�นวนเงิินที่่ส่� ง่ เข้้ากองทุุนส่่งเสริิมเเละพััฒนาคุุณภาพชีีวิตค
ิ นพิิการ

จััดสััมปทานฯ/ส่่งเสริิมอาชีีพ ตามมาตรา 35

ยกเว้้นภาษีีได้้เท่่ากัับจำำ�นวนที่่�มีีค่่าใช้้จ่่าย เฉพาะบางประเภท

ประเภท

การหัักค่่าใช้้จ่่าย

การให้้สััมปทาน

หัักไม่่ได้้

การจััดสถานที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้าหรืือบริิการ

หัักไม่่ได้้

การจััดจ้้างเหมาช่่วงงานหรืือจ้้างเหมาบริิการ

1 เท่่า

การฝึึกงาน

1 เท่่า

การจััดให้้มีีอุุปกรณ์์หรืือสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก

1 เท่่า

การจััดให้้มีีบริิการล่่ามภาษามืือ

1 เท่่า

การให้้ความช่่วยเหลืืออื่่�นใดแก่่คนพิิการหรืือผู้้�ดููแลคนพิิการ

1 เท่่า
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5. การสมััครใช้้งานระบบการรายงานผล
การจ้้างงานคนพิิการออนไลน์์
1. เข้้า ejob.dep.go.th  
2. คลิิก “สมััครใช้้งาน”
3. อ่่านเงื่่�อนไขในการสมััครสมาชิิกเพื่่�อใช้้บริิการทางอิินเทอร์์เน็็ต  และคลิิก “ยอมรัับ”
และ “ตกลง”
4. กรอกเลขที่่�บััญชีีนายจ้้าง (เลขประกัันสัังคม 10 หลััก) และคลิิก ตรวจสอบเลขที่่�บััญชีี
นายจ้้าง
5. กรอกเลขทะเบีียนนิิติิบุุคคลของกระทรวงพาณิิชย์์
6. กรอกข้้อมููลการใช้้งานระบบ และคลิิก “สมััครเข้้าใช้้งาน”
		
ชื่่� อ ผู้้�ใช้้ ง าน หรืื อ Username สามารถเป็็ น ภาษาอัั ง กฤษหรืื อ ตัั ว เลขเท่่ า นั้้� น
(ควรตั้้�งชื่่�อผู้้�ใช้้เป็็นชื่่�อบริิษััทหรืือสื่่�อความหมายถึึงบริิษััทโดยตรง เช่่น Jaidee99
ไม่่ควรใช้้ชื่่�อบุุคคล)
		
อีีเมล์์ (ควรเป็็นอีีเมล์์ของบริิษััท ไม่่ควรใช้้อีีเมล์์ส่่วนตััวบุุคคล)
		
ตั้้�งรหััสผ่่านและยืืนยััน Password
7. ยืืนยัันตััวตนผ่่าน Link ที่่�ระบบส่่งให้้ทางอีีเมล์์
8. กรอกข้้อมููลผู้้�ติิดต่่อ โดยจะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบอำำ�นาจจากนายจ้้างเท่่านั้้�น
9. กรอกข้้อมููลกรรมการบริิษััท (ตามจำำ�นวนกรรมการซึ่่�งลงชื่่�อผููกพัันบริิษััทได้้)
10. ดาวน์์โหลดไฟล์์จากระบบ จััดทำำ�เอกสารให้้เรีียบร้้อย และสแกนไฟล์์เอกสารดัังกล่่าว
กลัับเข้้าระบบ
11. ส่่งเอกสารชุุดสมััครตััวจริิงให้้หน่่วยรัับคำำ�ขอ เพื่่�อพิิจารณาอนุุญาตให้้ใช้้งาน
Username และ Password

QR Code เว็็บลงทะเบีียน
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แผนภูมิแสดงลำดับการปฏิบัติ
และยื่นรายงานการจางงานคนพ�การ
นับจำนวนลูกจาง 1 ตุลาคม

จางคนพ�การ
ม.33
เร��ม 1 มกราคม

สำเนาบัตรประจำตัว
คนพ�การ
สำเนา สปส. 1-10
สวนที่ 2 ที่มีชื่อคนพ�การ
เดือนมกราคม - ปจจ�บัน

สงเง�นเขากองทุน
ม.34
ภายใน 31 มีนาคม

เช็คข�ดครอม
เง�นสด
ธนาณัติ หร�อ
ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ภายใน 31 มีนาคม
ของทุกป

ยื่นรายงานการใชสิทธิ ม.33 ม.34 และม.35
สำนักงานใหญอยูกรุงเทพฯ
ยื่นที่กองกองทุนและสงเสร�มความเสมอภาคคนพ�การ
สำนักงานใหญอยูตางจังหวัด
ยื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดที่ตั้งอยู

ใหสัมปทาน
ม.35

ยื่นขอใชสิทธิที่
สำนักงานจัดหางาน
พ�้นที่ หร�อสำนักงาน
จัดหางานจังหวัด
ภายใน 31 ธันวาคม
กอนปที่จะใชสิทธิ

อนุมัติหร�อ
รับรองใหใชสิทธิ
ม.35
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นายพิิชญะ  ใหญ่่แก่่นทราย
นางสาววิิไลพร  ขนุุนก้้อน
นางสุุนทรีี  ยิ้้�มไผ่่
นางสาววีีรญา  โบสุุวรรณ
นางสาวลััดดาวััลย์์  บุุญยััง
นายเกีียรติิคุุณ  ฤทธิ์์�เรืืองนาม
ว่่าที่่� ร.ต.หญิิงเชาว์์เนตร  ชื่่�นจิิตร

คณะผู้้�จััดทำำ�

ผอ.กองกองทุุนและส่่งเสริิมความเสมอภาคคนพิิการ
ผอ.กลุ่่�มส่่งเสริิมการจ้้างงานคนพิิการ
นิิติิกร
นิิติิกร
นิิติิกร
นิิติิกร
นิิติิกร

สถานที่่�ติิดต่่อ
กลุ่่�มส่่งเสริิมการจ้้างงานคนพิิการ
กองกองทุุนและส่่งเสริิมความเสมอภาคคนพิิการ
102/41 ถนนเศรษฐศิิิ�ริิ แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์์ : 02-106-9300 ต่่อ 9327-9329 และ 9331
สถานประกอบการที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่
ตั้้�งอยู่่�ต่่างจัังหวััด
ติิดต่่อ : ศููนย์์บริิการคนพิิการจัังหวััด 
สำำ�นัักงานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์จัังหวััด 
ที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่ตั้้�งอยู่่�

QR Code คู่่�มืือการใช้้งาน
E-book ออนไลน์์ฉบัับเต็็ม

คู่่�มืือการปฏิิบััติิตามกฎหมายการจ้้างงานคนพิิการ สำำ�หรัับนายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการ
โดย : กองกองทุุนและส่่งเสริิมความเสมอภาคคนพิิการ
พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 1 : ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน : 5,000 เล่่ม
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เเผนที่่�กองกองทุุนเเละส่่งเสริิมความเสมอภาคคนพิิการ
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กองกองทุนและสงเสร�มความเสมอภาคคนพ�การ
กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
102/41 ถนนเศรษฐศิร� แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ejob.dep.go.th

