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บทคดัย่อ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี�มีจุดมุ่งหมายเพื�อศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมาย การจ้าง

งานคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.���� ตามมาตรา �� มาตรา 
�� และมาตรา �� ซึ�งมีผลบังคับใช้กับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ โดยมี
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้านการคุ้มครองการมีงานท �าของคน
พิการ เพื�อให้คนพิการมีโอกาสในการใช้ความสามารถในการพึ�งพาตนเอง เพื� อหารายได้ ลดภาระของ
ครอบครัว และสังคม โดยให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ รับคนพิการเข้า
ท�างานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที�เหมาะสมกบัผู้ปฏบิัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา �� ซึ�งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะออกกฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนคนพิการที�นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท �างาน ซึ�งหากนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการไม่ประสงค์จะจ้างงานคนพิการ กส็ามารถให้สัมปทาน จัดสถานที�จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ จัด
จ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื�นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนได้  ตามมาตรา �� 
หรือส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา �� แทนการจ้างงานคนพิการได้ 

จากการศึกษาบทกฎหมายของประเทศไทย พบว่าการก�าหนดอัตราส่วนในการจ้างงานคนพิการนั�น
ล้าสมัย และมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ เนื�องจากไม่มีระเบียบ
หลักเกณฑ์วิธีปฏบัิติตามมาตรา �� มาตรา �� และมาตรา �� ที�ออกตามความพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ���� รวมถึงปัญหาขาดค�านิยาม
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และค�านิยามไม่มีความชัดเจน การขาดมาตรการลงโทษ ไม่มีการก�าหนดเรื�องอายุความ และไม่มีข้อยกเว้นการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ย่อมส่งผลให้เกิด
ปัญหาในการบังคับใช้กับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเสนอแนวทางโดยให้มีการแก้ไขเพิ�มเติมบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.���� เกี�ยวกับการให้ค�านิยามในการปฏิบัติตามกฎหมายการ
จ้างงานคนพิการ การก�าหนดเรื�องอายุความ เพิ�มมาตรการลงโทษ เพิ�มข้อยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายใน
การจ้างงานคนพิการของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และเสนอให้มีการยกร่างระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการตามมาตรา �� มาตรา 
�� และมาตรา �� รวมถึงเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอัตราส่วนการจ้างงานคนพิการในสถาน
ประกอบการและหน่วยงานของรัฐของกฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนคนพิการที�นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�างาน และจ�านวนเงินที�นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
จะต้องน�าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ���� ซึ�งจะส่งผลให้การบังคับใช้
กฎหมายการจ้างงานคนพิการมีประสิทธิภาพมากขึ�น  

 
ABSTRACT 

This thesis aims to study the legal problems in enforcing the employment law of the disabled. 
Refer to Section 33 Section 34 and Section 35 of The Persons with Disabilities Empowerment Act 
B.E.2550. The provisions provide that employers or owners of enterprises and government agencies, 
must promote and develop the disabilities quality is life. This will result in disabilities can self-reliance 
their life. To earn Reduce the burden of family and society by giving employers or owners of businesses 
and government agencies. The Minister of Labor shall issue a Ministerial Regulation prescribing the 
number of persons with disabilities to be employed by the employer or the owner of the place of business 
and State agencies must get into work. If the employer or the owner of the establishment does not wish 
to employ the disabled It can make concessions. Location of the product or service. Subcontracting, 
training, or providing assistance to the disabled or caregivers of persons with disabilities to substitute 
under Section 3 5 or to transfer funds to the Fund for Empowerment of Persons with Disabilities under 
Section 34 instead of employment of persons with disabilities. 

The study of the law of Thailand. It is seen that the employment rate. Disabled people are 
outdated. And there are problems in law enforcement with employers or business owners. Because there 
are no regulations, guidelines, procedures under Section 33 , Section 34  and Section 35  issued under 
The Persons with Disabilities Empowerment Act B.E.2550. Including the lack of definitions and 
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definitions unclear. No punishment. There are no exceptions to the law on the employment of persons 
with disabilities by the employer or the owner of an establishment. This will result in problems with the 
employer or the owner of the establishment.  

For that reason. The researcher suggested that the amendment to the provisions of the Act on 
The Persons with Disabilities Empowerment Act B.E.2550. About the definition of compliance with the 
employment law of the disabled. Age determination Increase penalties Adds an exception to the legal 
practice of hiring a disabled employee or employer. And proposed the drafting of rules, procedures and 
conditions for the reporting of compliance with the employment law of persons with disabilities in 
accordance with Section 33  Section 34 and Section 35  as well as proposing guidelines to improve the 
employment ratio of the disabled in the place. Operators and government agencies The Ministerial 
Regulations To Specify Numbers of Employees with Disabilities that the Employers, Entrepreneurs and 
Government Agencies Shall Recruit in Their Workplaces, and the Amount of Money that B.E. 2554. 
The Employers or Entrepreneurs Shall Send to the Fund for Empowerment of Persons with Disabilities 
will result in the enforcement of the employment law. People with disabilities are more effective. 

 

�. บทน�า 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.���� ได้มีบทบัญญัติเกี�ยวกับการ

ส่งเสริมการมีงานท�าของคนพิการ โดยก�าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการสามารถเลือกวิธีปฏิบัติ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ได้ � วิธี ได้แก่ �) การจ้างงาน คนพิการ ตามมาตรา 33 
โดยก�าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ  และหน่วยงานของรัฐคนพิการเข้าท�างานตามลักษณะ
ของงานในอัตราส่วนที�เหมาะสมกับผู้ปฏบิัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ �) กรณีที�นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการที�มิได้รับคนพิการเข้าท�างานตามจ�านวนที�ก �าหนดตามมาตรา 33 ให้ส่งเงินเข้า
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา �� หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที�
ต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ แต่มิได้ส่ง ส่งล่าช้าหรือส่งเงินไม่ครบถ้วน ให้เสียดอกเบี� ยในอัตราร้อยละ �.� ต่อปี 
ของจ�านวนเงินที�ยังไม่ได้ส่งเข้ากองทุนฯ �) ในกรณีที�หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าท�างาน
ตามมาตรา �� หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่ รับคนพิการเข้าท�างานตามมาตรา 33 และไม่
ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34 หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั�นอาจ
ให้สัมปทาน จัดสถานที�จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื�นใดแก่
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนกไ็ด้ ตามมาตรา �� กรณีที�จะพิจารณาว่านายจ้างหรือสถานประกอบการใด
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการทั�งสามมาตราดังกล่าว จะต้องพิจารณาจากจ�านวนลูกจ้าง
ของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบว่าอยู่ในเกณฑท์ี�จะต้องปฏบัิติตามหรือไม่ โดยเป็นไปตามกฎกระทรวง
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ก�าหนดจ�านวนคนพิการที�นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�างาน และ
จ�านวนเงินที�นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน�าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2554 และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ.2560 โดยในข้อ 3 ของกฎกระทรวงฉบับนี�  ให้
นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการซึ�งมีลูกจ้างตั�งแต่ 100 คน ขึ�นไปรับคนพิการที�สามารถท�างานได้ไม่ว่า
จะอยู่ในต�าแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้างที�มิใช่คนพิการทุก 100 คน ต่อคนพิการ 1 คน เศษของ 100 คน ถ้า
เกิน 50 คนต้องรับคนพิการเพิ�มอีก 1 คน แต่อย่างไรกดี็ในกฎหมายดังกล่าวการก�าหนดอัตราส่วนในการจ้าง
งานคนพิการนั�นไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับจ�านวนคนพิการที�อยู่ในวัยท�างานที�สามารถประกอบอาชีพได้ 
แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพที�มีจ�านวนมากถึง ���,��� คน1 และยังมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายกับ
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ เนื�องจากไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติตามมาตรา �� มาตรา �� 
และมาตรา �� ที�ออกตามความพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ���� รวมถึง
ปัญหาขาดค�านิยามและค�านิยามไม่มีความชัดเจน การขาดมาตรการลงโทษ ไม่มีการก�าหนดเรื�องอายุความ 
และไม่มีข้อยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงควรที�จะมีการแก้ไขเพิ�มเติมบทบัญญัติเกี�ยวกับการให้ค�านิยามในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ การก�าหนดเรื�องอายุความ เพิ�มมาตรการลงโทษ เพิ�มข้อยกเว้นการปฏิบัติ
ตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และเสนอให้มีการยกร่าง
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการตาม
มาตรา �� มาตรา �� และมาตรา �� รวมถึงเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอัตราส่วนการจ้างงานคน
พิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ  

 

�. แนวความคิดเกี�ยวกบัการมีงานท�าของคนพิการในการจ้างงาน  
เนื�องจากว่าคนพิการถูกจ�ากัดสิทธิในการท�างานในการประกอบอาชีพ ท�าให้คนพิการขาดโอกาสที�

จะได้รับการฝึกฝนการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการพึ�งพาตนเองได้  จึงจ�าเป็นต้องมีกฎหมายในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการจ้างงานคนพิการ ซึ�งองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ได้แบ่ง
รูปแบบระบบโควตาของการจ้างงานคนพิการไว้ � รูปแบบ ได้แก่2 1) ระบบโควตาแบบบังคับ พร้อมระบบ
การลงโทษ โดยรัฐเป็นผู้ก�าหนดโควตาให้สถานประกอบการรับ  คนพิการเข้าท�างาน โดยนายจ้างที�ไม่สามารถ
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การส่งเสริมอาชีพและการมีงานท �าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550,  
(ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2556), น. 36. 
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ท�าตามโควตาได้ต้องจ่ายค่าปรับ �) ระบบโควตาแบบบังคับแต่ไม่มีระบบการลงโทษ นายจ้างมีหน้าที�ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าต้องจ้างคนพิการเข้าท�างานตามโควตา ถ้าไม่สามารถท�าได้ กจ่็ายค่าปรับแทนการจ้างงาน แต่
ยังไม่มีระบบการลงโทษไว้ 3) ระบบโควตาแบบสมัครใจ โดยรัฐเป็นผู้เสนอแนะ ระบบนี�นายจ้างไม่ได้มีภาระ
ผูกพันตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการตามโควตาแต่อย่างใด เพียงแต่ได้รับการเสนอแนะจากรัฐ เท่านั�น 

 

3. มาตรการทางกฎหมายที�เกี �ยวข้องกับการปฏิบติัตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการตาม

กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 
�.� มาตรการทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายไทย 

3.1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.���� 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.���� ได้มีบทบัญญัติมาตรการเฉพาะ

ในการส่งเสริมการมีงานท�าของคนพิการ ซึ�งได้ก�าหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการไว้ � วิธี
ด้วยกัน ตามมาตรา �� มาตรา �� และมาตรา �� โดยมาตรา �� บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท�างานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที�เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ มาตรา �� หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ที�มิได้รับคนพิการเข้า
ท�างานตามจ�านวนที�ก�าหนดจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมาตรา �� ใน
กรณีที�หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าท�างานตามมาตรา �� หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการไม่รับคนพิการเข้าท �างานตามมาตรา �� และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 หน่วยงาน
ของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั�นอาจ ให้สัมปทาน จัดสถานที�จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้าง
เหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื�นใด แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนกไ็ด้ 

�.�.� กฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนคนพิการที�นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของ
รัฐจะต้องรับเข้าท�างาน และจ�านวนเงินที�นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน�าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ���� และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� �) พ.ศ.���� 

กฎกระทรวงฉบับนี�  ได้บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ�งมีลูกจ้างตั�งแต่ ��� คน ขึ�น
ไปรับคนพิการที�สามารถท�างานได้ไม่ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้างที�มิใช่คนพิการทุก ��� คน ต่อคน
พิการ � คน เศษของ ��� คน ถ้าเกิน �� คน ต้องรับคนพิการเพิ�มอีก � คน การนับจ�านวนลูกจ้างให้นับทุกวันที� 
1 ตุลาคม ของแต่ละปี และกรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดมีหน่วยงาน หรือส�านักงานสาขาใน
จังหวัดเดียวกันให้นับรวมลูกจ้างของหน่วยงาน หรือส�านักงานสาขาทุกแห่งในจังหวัดนั�นเข้าด้วยกัน และหากมิได้
รับคนพิการเข้าท�างานตามที�ก�าหนด และมิได้ด�าเนินการตามมาตรา 35 ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยค�านวณจากอัตราต��าสุดของอัตราค่าจ้างขั�นต��าตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานที�ใช้บังคับครั�งหลังสุดในปีก่อนปีที�มีหน้าที�ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คูณ
ด้วย ��� และคูณด้วยจ�านวนคนพิการ ที�ไม่ได้รับเข้าท�างาน ภายในวันที� 31 มีนาคม ของแต่ละปี 
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�.�.� ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื�อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที�จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้าง เหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
โดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ�งอ�านวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื�น
ใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558 

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการสามารถใช้วิธีการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับคนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการ แทนการจ้างงานคนพิการหรือส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
นอกจากนี�กรณีที�หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าท�างานตามมาตรา �� สามารถใช้วิธีการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้เช่นเดียวกัน โดยการให้สัมปทาน จัดสถานที�จ�าหน่ายสินค้า
หรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื�นใด แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนกไ็ด้ โดย
หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามระเบียบนี�  
�.� มาตรการทางกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการปฏิบ ัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย

ต่างประเทศ 
�.�.� สหรัฐอเมริกา 
รัฐบัญญัติคนอเมริกันซึ�งมีความพิการ ค.ศ.���� และที�แก้ไขเพิ�มเติม ค.ศ. ���� (American with 

Disabilities Act of 1990 (ADA)) ในส่วนที�เกี�ยวกับการจ้างงานคนพิการได้บัญญัติไว้ชัดเจนในลักษณะ �      
(Title 1) มาตรา ��� โดยวางหลักว่า ห้ามมิให้สถานประกอบการใดเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอันเนื�องมาจากความ
พิการ เช่น ขั�นตอนกระบวนการสมัครงาน การจ้างงาน การเลื�อนขั�นเงินเดือน การเลิกจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน 
การฝึกงานและข้อก�าหนดเงื�อนไขและสิทธิพิเศษในการจ้างงานอื�น ๆ เป็นต้น ในกรณีที�บุคคลใดถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมมีสิทธิยื�นฟ้องต่อศาลเพื� อเรียกค่าเสียหายซึ�งสามารถเรียกเงินได้จ �านวนมาก และรัฐบัญญัติ
แลนดอร์ฟแชพเพิร์ท ค.ศ.���� (Randolph – Sheppard Act of ����) ได้บัญญัติให้คนตาบอดและคนสายตา
เลือนราง มีสิทธิได้รับสัมปทาน เป็นผู้จ�าหน่ายสินค้าในอาคารของรัฐบาลกลาง โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนให้ทั�งหมดในการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ สิ�งอ�านวยความสะดวกในการจ�าหน่ายสินค้าที�เหมาะสมกับคนตาบอดที�ได้รับอนุญาต โดยจะ
ได้รับใบอนุญาต (Licensing Agency) จากรัฐ และรัฐอาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ในภายหลัง หากเห็นว่าไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑท์ี�ได้รับการจัดตั�งและอนุมัติ 

3.2.2 ประเทศญี�ปุ่น 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการจ้างงาน ฯลฯ ของคนพิการ ค.ศ.���� (Law for Employment 

Promotion, etc., of the Disabled Law No. 123 , ����) ได้มีการก�าหนดอัตราส่วนในการจ้างงานคนพิการ 
เรียกว่า “จ�านวนการจ้างงานตามกฎหมายที�ก�าหนดไว้ส�าหรับคนพิการ” ซึ�งคณะรัฐมนตรีจะต้องประเมินอัตราส่วน
โควตาในการจ้างงานคนพิการอย่างน้อย � ครั�ง ทุก � ปี และค�านึงถึงการเปลี�ยนแปลงในอตัราส่วนที�เกี�ยวข้อง โดย
ก�าหนดให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ ซึ�งเป็นหน่วยงานภาคเอกชน จะต้องจ้างงานคนพิการในอัตราส่วนร้อยละ 
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�.� และ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานระดับท้องถิ�น จะต้องจ้างงานคนพิการในอัตราส่วนร้อยละ �.�3 และใน
กรณีที�นายจ้างหรือสถานประกอบการ มิได้รายงานการปฏบิัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ หรือรายงานการ
จ้างงานคนพิการเป็นเทจ็ จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ���,��� เยน4 

3.2.3 สาธารณรัฐเกาหลี 
1) รัฐบัญญัติเกี�ยวกับการส่งเสริมการจ้างงานส�าหรับคนพิการ ค.ศ.���� (Relating to Employment 

Promotion For The Disabled Act 1990) ได้มีการก�าหนดอัตราส่วนในการจ้างงานคนพิการเรียกว่า “อัตราการจ้าง
งานมาตรฐาน (Standard employment quota rate)” ) โดยก�าหนดให้อัตราส่วนในการจ้างงานคนพิการของ
รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ�น จะต้องจ้างงานคนพิการในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ � ของจ�านวนพนักงาน
ประจ�าที�มีอยู่5 และอัตราส่วนในการจ้างงานคนพิการนายจ้างหรือสถานประกอบการ จะต้องจ้างงานคนพิการ
ตามอัตราส่วนที�ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกาในอัตราร้อยละ �-� ของจ�านวนพนักงานทั�งหมด6 และในกรณีที�
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่เสนอโครงการเกี�ยวกับการจ้างคนพิการและรายงานสถานะการ
ด�าเนินงาน หรือรายงานการจ้างงานคนพิการเป็นเทจ็ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามล้านวอน7 

 

�. บทวิเคราะห์ 
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี�ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการจ้างงานคนพิการ ตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.���� ตามมาตรา �� มาตรา �� และมาตรา 
��พบว่า มีปัญหา � ประการ ดังต่อไปนี�  
�.� วิเคราะห์ปัญหาการก�าหนดอตัราส่วนในการจ้างงานคนพิการที�ลา้สมยั 

อัตราส่วนในการจ้างงานคนพิการ ตามกฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนคนพิการที�นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�างาน และจ�านวนเงินที�นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการจะต้องน�าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ���� และที�แก้ไขเพิ�มเติม 
(ฉบับที� �) พ.ศ. ���� ในกรณีที�นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องรับคนพิการเข้าท�างาน โดยคิด
อัตราส่วนในการจ้างงานคนพิการ จากจ�านวนลูกจ้างที�มิใช่คนพิการทุก ��� คน ต่อคนพิการ � คน เศษของ 
��� คน ถ้าเกิน �� คน ต้องรับคนพิการเพิ�มอีก � คน นั�น ยังไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับจ�านวนคนพิการ
ที�อยู่ในวัยท�างานที�สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพที�มีจ�านวนมากถึง ���,��� คน ซึ�งท�า

                                                           
3 New Disability-Related Law of Japan, Law for Employment Promotion of Persons with Disabilities To 

be Reviewed, Promulgated on June 19, 2013 : http://www.jldd.jp/gtid/. 
4 Law for Employment Promotion, etc., of the Disabled Law No. 123 , 1960, Section 85. 
5 Relating to Employment Promotion For The Disabled Act 1990, Article 34. 
6 Relating to Employment Promotion For The Disabled Act 1990, Article 35. 
7 Relating to Employment Promotion For The Disabled Act 1990, Article 62. 
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ให้คนพิการจ�านวนนี�อาจจะต้องตกงานเพราะการก�าหนดอัตราส่วนในการจ้างงานน้อยเกินไปและไม่สอดคล้อง
กับจ�านวนคนพิการ 
4.2 วิเคราะห์ปัญหาขาดค�านิยามและค�านิยามไม่มีความชัดเจน 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.���� ไม่มีนิยามค�าว่า “นายจ้าง”หรือ 
“เจ้าของสถานประกอบการ” จึงท�าให้เกดิปัญหาว่ากรณีโรงเรียนเอกชนเป็นสถานประกอบการที�ตกอยู่ภายใต้บังคับ
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.���� หรือไม่ จึงต้องตีความหมายตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.���� แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� �) พ.ศ.���� ซึ�งได้ให้นิยามความหมาย
ของค�าว่า “นายจ้าง”หมายถึง บุคคลซึ�งตกลงว่าจ้างบุคคลอีกคนหนึ�งซึ�งเรียกว่า ลูกจ้าง ให้ท�างานให้และจะให้
สินจ้างตลอดเวลาที�ท �างานให้นั�น และ “สถานประกอบการ” หมายถึง สถานที�ซึ�งผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการ
เป็นประจ�าและหมายความรวมถึงสถานที�ซึ�งใช้เป็นที�ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจ�าด้วย และไม่มีบทนิยามค�าว่า 
“ลูกจ้าง” จึงท�าให้เกิดปัญหาว่ากรณีลูกจ้างต่างด้าว พนักงานพาร์ทไทม์ นักศึกษาฝึกงาน จะต้องน�ามานับจ�านวน
ลูกจ้าง ณ วันที� � ตุลาคม ของแต่ละปี เพื�อสรุปอัตราส่วนที�จะต้องรับคนพิการเข้าท�างานหรือไม่ ซึ�งไม่มีบทนิยาม
ไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องตีความตามบทกฎหมายที�ใกล้เคียงอย่างยิ�งซึ�งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.���� 
บัญญัติว่า “ลูกจ้าง” หมายถึง ผู้ซึ�งตกลงท�างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื�ออย่างไร ท�าให้เกิดปัญหา
การขาดค�านิยามและค�านิยามไม่มีความชัดเจน  
4.3 วิเคราะห์ปัญหาการรายงานในการปฏิบติัตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการของนายจ้างหรือเจ้าของ

สถานประกอบการตามมาตรา �� มาตรา �� และมาตรา �� 

ในการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ยังไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ
ตามมาตรา �� และมาตรา �� ที�ออกตามความพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. 
2550 ท�าให้เกิดปัญหาว่าเอกสารในการยื�นรายงานของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องใช้เอกสาร
หลักฐานอะไรบ้างในการประกอบการรายงาน และหากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการประสงค์จะจ้างงานคน
พิการที�ไม่มีบัตรประจ�าตัวคนพิการ จะสามารถน�ามารายงาน ตามมาตรา �� ได้หรือไม่ เนื�องจากคนพิการบางราย
ไม่ประสงค์จะมีบัตรประจ�าตัวคนพิการ ซึ�งบทบัญญัติมาตรา �� มิได้ก�าหนดให้จ้างเฉพาะคนพิการที�มีบัตร
ประจ�าตัวคนพิการเท่านั�น จึงไม่ควรจ�ากัดสิทธิให้เฉพาะคนพิการที�มีบัตรประจ�าตัวคนพิการเท่านั�น นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการจึงสามารถน�าคนพิการที�ไม่มีบัตรประจ�าตัวคนพิการมารายงานได้ โดยมีเอกสารรับรอง
ความพิการจากผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชน หรือในการส่งเงิน
เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา �� สามารถผ่อนช�าระได้หรือไม่ ซึ�งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมฯ ไม่ได้ก�าหนดวิธีคิด วิธีค�านวณในการผ่อนจ่ายว่าจะผ่อนจ่ายอย่างไร อีกทั�งท �าให้เกิดปัญหาในการขอลด
ดอกเบี�ยของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ในระหว่างที�ขอผ่อนจ่ายโดยไม่ประสงค์จะจ่ายดอกเบี� ย ท�าให้
เกิดปัญหาในการบังคับใช้ อีกทั�งปัญหาการใช้สิทธิซ��าซ้อนของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ในการให้สัมปทาน 
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จัดสถานที�จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงานหรือให้
ความช่วยเหลืออื�นใด ตามมาตรา �� โดยรับสทิธดิังกล่าวมากกว่า � ซึ�งไม่เป็นไปตามที�กฎหมายก�าหนด 
�.� วิเคราะห์ปัญหาการขาดมาตรการลงโทษ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.���� ไม่มีมาตรการลงโทษกับนายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการ กรณีที�มีการจ้างงานคนพิการตามมาตรา �� แต่ละเลยหน้าที�ไม่มารายงานภายใน
เวลาที�กฎหมายก�าหนด และไม่มีมาตรการลงโทษกับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการกรณีรายงานการจ้างงาน
คนพิการเป็นเท ็จ ท �าให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่เกรงกลัวต่อบทบัญญัติของกฎหมาย และ
หลีกเลี�ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหายในการจ้างงานคนพิการ 
�.� วิเคราะห์ปัญหาเรื�องอายุความ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ���� ไม่ได้ก�าหนดเรื�องอายุความใน
การเรียกให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที�ไม่ปฏบัิติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา �� 
มาตรา �� และมาตรา �� ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงเป็นปัญหาว่ากรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีสิทธิเรียกร้องให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที�ไม่ปฏบัิติตามกฎหมาย
ในการจ้างงานคนพิการส่งเงินเข้ากองทุนฯ ภายในอายุความกี�ปี ซึ�งพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ ไม่ได้มีบทบัญญัติ
บังคับเฉพาะให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการส่งเงินเข้ากองทุนฯ เท่านั�น แต่สามารถที�จะเลือกได้ว่าจะจ้าง
งานคนพิการ ตามาตรา �� หรือจะให้สัมปทานกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา �� หรือจะส่งเงินเข้า
กองทุนฯ ตามมาตรา �� จึงไม่ถือเป็นเงินปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ���/�� (�)8 
�.� วิเคราะห์ปัญหาไม่มีข ้อยกเวน้การปฏิบตัิตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการของนายจ้างหรือเจ้าของ

สถานประกอบการ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ���� ไม่ได้ก�าหนดข้อยกเว้นของ

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที�ไม่ต้องปฏบัิติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ จึงท�าให้เกิดปัญหาว่า
กรณีสถานประกอบหยุดกิจการชั�วคราวหรือปิดกิจการลงก่อนวันที� �� มกราคม หรือหยุดกิจการชั�วคราวหรือปิด
กิจการหลังวันที� �� มกราคม ของปีที�จะต้องรายงานการจ้างงานคนพิการ สถานประกอบการนั�นจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายในการจ้างงานคนพิการของปีนั�นๆ หรือไม่ เนื�องจากกฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนคนพิการฯ ได้ก�าหนดให้
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที�ไม่จ้างงานคนพิการตามมาตรา �� หรือไม่ได้ให้สัมปทานตามมาตรา �� 
จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยค�านวณจากอัตราต��าสุดของอัตรา
ค่าจ้างขั�นต��าตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง แรงงานที�ใช้บังคับครั�งหลังสุดในปีก่อนปีที�มีหน้าที�ส่งเงินเข้ากองทุน

                                                           
8
 มาตรา 193/33 สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี�ให้มีก�าหนดอายุความ 5 ปี 

(4) เงินค้างจ่าย คอื เงินเดอืน เงินปี เงนิบ�านาญ ค่าอปุการะเลี�ยงดูและเงนิอื�นๆ ในลักษณะท�านองเดยีวกบัที�มี
การก�าหนดจ่ายเป็นระยะเวลา 
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ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คูณด้วย ��� และคูณด้วยจ�านวนคนพิการที�ไม่ได้รับเข้าท�างาน ท�าให้ไม่
เกิดความยุติธรรมแก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการดังกล่าว 

 

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
จากที�ผู้เขียนได้ท�าการศึกษา จึงเหน็ได้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ.���� มีประเด็นปัญหาบางประการ ในการบังคับใช้กับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา �� มาตรา �� และมาตรา �� ดังนั�น ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี�  

�. แก้ไขปรับปรุงอัตราส่วนการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ โดย
ก�าหนดให้นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ซึ�งมีลูกจ้างตั�งแต่ �� ขึ� นไปรับคนพิการที�
สามารถท�างานได้ไม่ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้างที�มิใช่คนพิการทุก �� คน ต่อคนพิการ � คน และ
ให้มีการทบทวนการก�าหนดอัตราส่วนในการจ้างงานคนพิการใหม่ทุก ๆ � ปี 

2. ควรมีการแก้ไขเพิ�มเติมค�านิยามของค�าว่า “นายจ้าง” “เจ้าของสถานประกอบการ” และ“ลูกจ้าง” 
เพื�อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดความชัดเจน ให้ครอบคลุมถึงโรงเรียนเอกชน หรือลูกจ้างต่างด้าว พนักงานพาร์ท
ไทม์ หรือนักศึกษาฝึกงาน และเพื�อป้องกนัปัญหาในการตีความที�จะเกิดขึ�นในอนาคต 

�. ควรเสนอให้มีการยกร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขการรายงานการปฏิบัติตาม
กฎหมายการจ้างงานคนพิการตามมาตรา �� มาตรา �� และมาตรา �� พ.ศ... ในการก�าหนดเอกสารในการยื�น
รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ เพื�อให้เกิดความชัดเจน และก�าหนดหลักเกณฑ์ในการขอผ่อน
ส่งเงินเข้ากองทุนฯ ให้ชัดเจนถึงวิธีการคิดค�านวณดอกเบี� ย เพื�อป้องกันการขอลดดอกเบี�ยของนายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการ ในระหว่างที�ขอผ่อนจ่ายโดยไม่ประสงค์จะจ่ายดอกเบี� ย ท�าให้การบังคับใช้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพมากขึ�น 

4. เพิ�มเติมบทบัญญัติลงในระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขการให้สัมปทานฯ พ.ศ. ���� ในการใช้สิทธิสัมปทานของคนพิการ ว่าจะต้อง
ผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตให้ด�าเนินการจากส�านักงานจัดหางาน หากใช้สิทธิซ��าซ้อนรัฐสามารถเพิกถอน
ใบอนุญาตได้ในภายหลัง โดยน�าแนวทางของสหรัฐอเมริกาในกรณีที�รัฐจะออกใบอนุญาต (Licensing Agency) มา
ปรับใช้ 

�. เพิ�มบทบัญญัติในการก�าหนดมาตรการการลงโทษปรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ กรณี
ที�มีการจ้างงานคนพิการตามมาตรา �� หรือให้สัมปทานตามมาตรา �� แต่ละเลยหน้าที�ไม่มารายงานภายในเวลาที�
กฎหมายก�าหนด หรือรายงานการจ้างงานคนพิการเป็นเทจ็ เพื�อให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเกรงกลัว
ต่อบทบัญญัติของกฎหมาย โดยน�าแนวทางมาตรการลงโทษปรับของประเทศญี� ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ�งได้
ก�าหนดโทษปรับเป็นจ�านวนที�สูงมาปรับใช้ 
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�. เพิ�มเติมบทบัญญัติเรื�องอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
ที�ไม่ปฏบัิติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย
ก�าหนดให้ “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีสิทธิเรียกร้องให้นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการที�ไม่ปฏบิัติตามมาตรา �� มาตรา �� หรือมาตรา �� ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ภายในอายุความ �� ปี 

�. เพิ�มเติมบทบัญญัติข้อยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการของนายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการลงในข้อ � วรรคสามและวรรคท้าย ของกฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนคนพิการที�นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�างานและจ�านวนเงินที�นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการจะต้องน�าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.����โดยก�าหนดให้ นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดที�หยุดกิจการชั�วคราวหรือปิดกิจการลงหลังวันที� �� มกราคม ของปีที�มีหน้าที�
ปฏบัิติ มิได้รับคนพิการเข้าท�างานตามที�ก �าหนด และมิได้ด�าเนินการตามมาตรา �� ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามจ�านวนวันที�เปิดกจิการในปีที�มีหน้าที�ปฏบัิติ โดยค�านวณจากอัตราต��าสุดของ
อัตราค่าจ้างขั�นต��าตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที�ใช้บังคับครั�งหลังสุดในปีก่อนปีที�มีหน้าที�ส่งเงินเข้า
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคูณด้วยจ�านวนวันที�เปิดกิจการ และคูณด้วยจ�านวนคนพิการที�
ไม่ได้รับเข้าท�างาน เพื�อให้เกิดความยุติธรรมแก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
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