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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยการพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ และการจัดทา
รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็น การสมควรแก้ไ ขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และการจัดทารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงการให้บริการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และเกิดประโยชน์ต่อคนพิการมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ (๗) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จึงกาหนด
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพิ จ ารณาอนุ มั ติการจ่า ยเงินเพื่ อการส่ งเสริม และพั ฒนาคุณ ภาพชีวิต คนพิการ
และการจัดทารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “องค์กรตามประเภทความพิการ” และ “องค์กรของคนพิการ”
ระหว่ างบทนิ ย ามคาว่า “องค์ กรภาคเอกชน” และ “ผู้ ดู แลคนพิ ก าร” ในข้ อ ๓ แห่ งระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทารายงานสถานะการเงินและการบริหาร
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
“องค์กรตามประเภทความพิการ” หมายความว่า องค์กรคนพิการที่ขอแจ้งเป็นองค์การคนพิการ
แต่ละประเภทตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วย
การรับแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ. ๒๕๕๔
“องค์กรของคนพิการ” หมายความว่า องค์กรที่มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็ นสมาชิก
และเป็นกรรมการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด ตลอดจนมีอานาจตัดสินใจ
ในการดาเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการด้วย
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของ (ก) ของข้อ ๙ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
และพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิต คนพิ การแห่ งชาติ ว่ า ด้ วยการพิ จ ารณาอนุมัติก ารจ่ ายเงินเพื่ อ การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริม
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และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
และพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิต คนพิ การแห่ งชาติ ว่ า ด้ วยการพิ จ ารณาอนุมัติก ารจ่ ายเงินเพื่ อ การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคาขอกู้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (๘) ของ (ก) ของข้อ ๙ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
และพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิต คนพิ การแห่ งชาติ ว่ า ด้ วยการพิ จ ารณาอนุมัติก ารจ่ ายเงินเพื่ อ การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๘) มีความสามารถชาระคืนเงินกู้ยืม โดยมีบุคคลค้าประกันการกู้ยืม ดังนี้
(ก) บุคคลธรรมดาที่น่าเชื่อถือได้ หรือ
(ข) องค์กรตามประเภทความพิการหรือองค์กรของคนพิการที่เป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์
เพื่อการค้าประกันให้กับสมาชิกเป็นผู้ค้าประกัน โดยให้องค์กรดังกล่าวค้าประกันได้ในวงเงินไม่เกิน
หนึ่งในสามของทรัพย์สินที่นิติบุคคลนั้นมีอยู่ตามบัญชีงบดุลประจาปีที่ค้าประกัน ทั้งนี้ ให้แต่ละองค์กร
ค้าประกันเงินกู้ให้กับสมาชิกของตนได้ในวงเงินไม่เกินองค์กรละสิบล้านบาท”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิ ก ารแห่ งชาติ ว่ า ด้ ว ยการพิ จารณาอนุมัติการจ่ ายเงิ นเพื่ อ การส่ง เสริมและพั ฒนาคุณ ภาพชีวิต
คนพิการ และการจัดทารายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ ผู้ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเป็นรายกลุ่มนอกจากมีคุณสมบัติตามข้อ ๙ แล้ว
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็น กลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์
ร่ ว มกั น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ หรื อ สนั บ สนุ น กั น หรื อ ท ากิ จ กรรมอั น ชอบด้ ว ยกฎหมายและศี ล ธรรมร่ ว มกั น
หรือดาเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบบริหาร
จัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ ทั้งนี้ ต้องมีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่าสองคน ซึ่งสมาชิกสามารถ
เป็นผู้ค้าประกันให้กันและกันได้ โดยไม่จาเป็นต้องมีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามข้อ ๙ (ก) (๘)
เป็นผู้ค้าประกัน
(๒) มีหลักฐานจากสถาบันการเงินเกี่ยวกับการออมเงินของกลุ่มอย่างสม่าเสมอมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามเดือน
(๓) สมาชิกในกลุ่มต้องผ่านการฝึกอบรมอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานหรือองค์กรที่จัดฝึกอบรม และต้องเป็นอาชีพเดียวกันหรือแบบเดียวกั นกับอาชีพที่กู้ยืมเงิน
ไปลงทุน
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(๔) ได้รับการรับรองเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรด้านคนพิการที่เป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงาน
ภาครัฐว่าเป็นกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มกันจริง
(๕) มีแผนงานหรือโครงการของกลุ่มที่จะดาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
(๖) กลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่รวมตัวกันต้องมีคาว่า “กลุ่ม” ประกอบชื่อ
(๗) กลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่รวมตัวกันต้องมีสถานที่ทาการที่แน่นอน”
การกู้ยืมเงินเป็นรายกลุ่มตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้กู้ยืมมีหน้าที่และความรับผิดร่วมกันในฐานะลูกหนี้ร่วม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ และการจัดทารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเป็นรายกลุ่มไม่เกินจานวนหนึ่งร้อยยี่สิบเท่าของเงินออมตั้งต้น
ตามข้อ ๑๐ (๒) แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ผ่อนชาระภายในห้าปีโดยไม่มีดอกเบี้ย”
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ

