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บทนํา 
โดยที่พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ 

นัน้มีเจตนารมณสําคัญเพื่อการสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยการให
คนพกิารมอีาชพีและมงีานทาํ อันเปนการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีตคนพกิารใหมี
ความเหมาะสมและดีขึ้น และยังไดกําหนดเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและความคุมครอง
คนพิการเพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงสภาพทางกาย
หรือสุขภาพ รวมทั้งใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ
และไดรับความชวยเหลือในดานอืน่ ๆ จากรัฐ ตลอดจนการใหรัฐตองสงเคราะห
คนพิการใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได โดยการใหคนพิการไดมีสวนรวม
ในทุกภาคสวนของสังคม ประการสําคัญคือปจจุบันเรามีคนพิการท่ีมีความรูความสามารถ 
และมีศักยภาพในดานตาง ๆ เปนจํานวนมาก อาทิ ดานการสอน ดานการแสดง 
ดานการประกอบอาชีพในดานตาง ๆ แตคนพิการยังขาดโอกาสทางสังคมใน
การพฒันาศกัยภาพของตนเอง ดังน้ัน ในการประกอบอาชพีของคนพกิารยงัคงมปีญหา
บางประการทีค่นพิการยังไมไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนจากสังคมเทาทีค่วร
ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวของคนพิการไดอยางเปน
ระบบและทั่วถึง เพราะคนพิการนั้นยังไมไดรับการยอมรับจากตลาดแรงงาน ถึงแมวา
ไดมีทัง้หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไดเขามามีสวนชวยเหลือใหการฟ นฟู
สมรรถภาพ และการฝกอาชีพใหแกคนพิการ แตก็ไมสามารถที่จะชวยคนพิการได
ทุกกรณีไป 

สิทธแิละโอกาสของคนพิการ
ในการประกอบอาชีพและการจางงาน

P157-164.indd  157 27/11/2555  9:35:28

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๑๕๘

สิทธิและโอกาสของคนพิการในการประกอบอาชีพและการจางงาน

จุลนิติ

ดงันัน้ เพือ่ใหผูอานไดมโีอกาสรบัทราบถงึสทิธใินการทาํงานของคนพกิารตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ ๒๕๕๐ วาบุคคล
ผูพิการตาง ๆ เหลานั้นจะมีสิทธิและโอกาสอะไรบาง นายจางหรือหนวยงานของรัฐ
ที่รับคนพิการเขาทํางานนั้นตองปฏิบัติตอผูพิการอยางไร และเมื่อนายจางรับลูกจาง
ซึ่งเปนคนพิการเขาทํางานแลว นายจางจะไดรับสิทธิพิเศษอยางไรหรือไม “สารพัน
ปญหากฎหมาย”ฉบับนี้จึงใครขอเสนอบทความเรื่อง “สิทธิและโอกาสของคนพิการ
ในการประกอบอาชีพและการจางงาน” ดังนี้

๑. สิทธิและโอกาสของคนพิการในการทํางาน
ตามพระราชบัญญตัสิงเสริมและพฒันาคณุภาพชวีติ
คนพิการ พ.ศ ๒๕๕๐  

    พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ไดกําหนดใหคนพิการมีสิทธิเขาถึงและ
ใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ 
ตลอดจนสวัสดิการ และความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐในการฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชพี การใหบรกิารทีม่มีาตรฐาน การคุมครองแรงงาน รวมทัง้กาํหนด
มาตรการเพื่อใหการทํางานของผูพิการมีความเหมาะสมกับสภาพทางกาย ตลอดจน
ไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก
ทางดานเทคโนโลยีหรือความชวยเหลืออื่นใดเพื่อการทํางานและประกอบอาชีพของ
คนพิการ๑ อันเปนการรับรองและความคุมครองสิทธิในการเขาทํางานของคนพิการ
ใหเขาถึงสิทธิประโยชนมากที่สุด กฎหมายจึงไดกําหนดหามมิใหหนวยงานใดไมวาจะ
เปนหนวยงานของรฐัหรอืเอกชน หรอืบคุคลใดเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอคนพกิาร 
เวนแตจะมีเหตุผลทางวิชาการ จารีตประเพณี หรือประโยชนสาธารณะอื่นสนับสนุน
ใหกระทําได แตทั้งนี้ผูกระทําอันเปนการเลือกปฏิบัติตอคนพิการนั้นจะตองจัดใหมี
มาตรการชวยเหลือเยียวยาหรือรักษาซ่ึงสิทธิหรือประโยชนแกคนพิการตามความจําเปน
เทาที่จะกระทําไดดวย๒ ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพกิารจงึไดกาํหนดใหนายจางหรอืเจาของสถานประกอบการ และหนวยงานของรฐั
รบัคนพกิารเขาทาํงานตามลกัษณะของงานในอตัราสวนทีเ่หมาะสมกบัผูปฏบิตังิานใน
สถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ๓ ซึ่งการกําหนดคุณสมบัติของคนพิการที่จะ
เขาทาํงานไดหรอืไม จงึขึน้อยูกบัลักษณะของงานแตละประเภทในสถานประกอบการ

   ๑ พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ (๓). 
   ๒  พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕. 

   ๓  พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓.  
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นัน้ ๆ  วามลัีกษณะเชนใดเปนงานที่คนพกิารสามารถทาํไดหรอืไม โดยตองไมมีลกัษณะ
เปนการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติตอคนพิการ 

  การกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
และหนวยงานของรัฐรับคนพิการเขาทํางานตามลักษณะของงานในอัตราสวนที่
เหมาะสม ดังนี้ 

  (๑) ในกรณีท่ีเปนสถานประกอบการของเอกชน ไดกําหนด ใหนายจาง
หรือเจาของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจางตั้งแต ๑๐๐ คนขึ้นไปรับคนพิการที่
สามารถทํางานไดไมวาจะอยูในตําแหนงใดในอัตราสวนลูกจางที่มิใชคนพิการ
ทุก ๑๐๐ คนตอคนพิการ ๑ คน โดยเศษของ ๑๐๐ คนนั้น ถาเกิน ๕๐ คนตอง
รบัคนพกิารเพิ่มขึ้นอกี ๑ คน๔ โดยในการนบัจํานวนลกูจางของสถานประกอบการนั้น
ใหนบัทุกวนัที ่๑ ตลุาคม ของแตละป ในกรณท่ีีนายจางหรอืเจาของสถานประกอบการ
ผูใดมีหนวยงานหรือสํานักงานสาขาในจังหวัดเดียวกันหลายแหงใหนับจํานวนลูกจาง
ทุกแหงในจังหวัดนั้นรวมเขาดวยกัน  

  (๒) ในกรณีที่เปนหนวยงานของรัฐ ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐซึ่งมี
ผูปฏิบัติงานตั้งแต ๑๐๐ คนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทํางานไดไมวาจะอยูใน
ตําแหนงใดในอตัราสวนผูปฏบิตังิานที่มใิชคนพกิารทกุ ๑๐๐ คนตอคนพกิาร ๑ คน 
โดยเศษของ ๑๐๐ คนนั้น ถาเกิน ๕๐ คนตองรับคนพิการเพิ่มขึ้นอีก ๑ คน 
การนับจํานวนผูปฏิบัติงานใหนับทุกวันที่ ๑ ตุลาคม ของแตละป     

     หากนายจางหรอืเจาของสถานประกอบการผูใดที่มิไดรบัคนพกิารเขา
ทํางานตามจํานวนที่กําหนดนายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้นจะตองสงเงิน
เขากองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแทนการรบัคนพกิารเขาทํางาน โดย
กฎหมายไดกําหนดดังนี“้นายจางหรือเจาของสถานประกอบการผู ใดที ่มิไดรับ
คนพิการเขาทํางานตามที่กําหนด และมิไดจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ 
จดัจางเหมาชวงงาน ฝกงาน หรอืใหการชวยเหลอือื่นใดแกคนพกิารหรอืผูดูแลคนพกิาร 
ใหสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปนรายป โดยคํานวณ
จากอัตราคาจางขั้นตํ่าตามกฎหมายคุมครองแรงงาน คูณดวย ๓๖๕ และคูณดวย
จํานวนคนพิการที่ไมไดรับเขาทํางาน”๕ ก็จะไดจํานวนเงินที่จะตองสงเขากองทุนฯ 
โดยการสงเงินดังกลาวนั้นใหสงตอสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  ๔กฎกระทรวง กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ จะตองรับเขาทํางาน 
และจาํนวนเงนิที่นายจางหรอืเจาของสถานประกอบการจะตองนาํสงเขากองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ขอ ๓ และขอ ๔.

  ๕กฎกระทรวง กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ จะตองรับเขาทํางาน 
และจาํนวนเงนิที่นายจางหรอืเจาของสถานประกอบการจะตองนาํสงเขากองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๕. 
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จุลนิติ

แหงชาติหรอืสาํนกังานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจงัหวัดทีส่ถานประกอบ
การตั้งอยูภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของแตละป

๒. สิทธิของนายจางในการรับคนพิการเขาทํางาน 
    ตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.๒๕๕๐ 

ไดกําหนดใหสิทธิแกนายจาง หรือเจาของสถานประกอบการท่ีรับคนพิการเขา
ทํางานมีสิทธิไดรับการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยกฎหมายไดกําหนด“ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 
๒ และสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ใหแกนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการ ซึ่งรับคนพิการที่มีบัตรประจําตัว
คนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการเขาทํางานสําหรับเงินได เปนจํานวนรอยละ
หนึ่งรอยของรายจายที่ไดจายเปนคาใชจายในการจางคนพิการ
ดงักลาว”๖ หมายความวา นายจางหรอืเจาของสถานประกอบการ
จะไดรับยกเวนการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และการเก็บ
ภาษีเงินไดจากบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล แตนายจาง
หรือเจาของสถานประกอบการท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนในการ
ยกเวนภาษีดังกลาวไดก็เฉพาะแตการจางคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการเทานั้น    

    ในกรณีที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไดจัดใหมีอุปกรณ
สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการแกลูกจางที่เปนคนพิการ มีสิทธิไดรับยกเวน
ภาษีเงินได สําหรับรายจายในการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ
ดงักลาวแกลกูจางท่ีเปนคนพิการ โดยกฎหมายไดกาํหนดวา“ใหยกเวนภาษีเงนิไดตาม
สวน ๒ และสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ใหแกเจาของอาคาร 
สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสง หรือผูใหบริการสาธารณะอื่น ซึ่งไดจัดอุปกรณ 
สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสง 
หรอืบรกิารสาธารณะอืน่ ใหแกคนพกิารในการเขาถงึและใชประโยชนได ตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละ 
๑๐๐ ของรายจายท่ีไดจายเปนคาใชจายในการจัดใหมอีปุกรณ สิง่อาํนวยความสะดวก 
หรือบริการดังกลาว”๗ ซึ่งก็หมายความวา นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
เสียภาษีในอัตราเทาใด ก็จะไดรับประโยชนเทากับรอยละของอัตราภาษีนั้น แตสิทธิ
ประโยชนทางภาษีที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะไดรับในสวนน้ีตอเมื่อ
ไดมีการจางแรงงานซ่ึงเปนคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการเขาทํางานเทาน้ัน  

้

  ๖พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๙๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓.
    ๗พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๙๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔.
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ๑๖๑จุลนิติ

สารพันปญหากฎหมาย

             นอกจากนี้แลว กฎหมายยังไดกําหนดใหนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบกิจการที่มีลูกจางพิการมากกวารอยละ ๖๐ ของลูกจางทัง้หมดในสถาน
ประกอบการโดยมรีะยะเวลาจางเกินกวา ๑๘๐ วนัในปภาษีใด มีสทิธไิดรบัยกเวนภาษี
เงินไดในปภาษีนั้นตามที่กฎหมายกําหนด๘ เปนกรณีที่กรมสรรพากรตองการใหมีการ
ยกเวนภาษีเงินไดใหแกนายจาง หรือสถานประกอบการหรือในกิจการท่ีตองใชแรงงานเปน
จํานวนมาก ใหมีสิทธิไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษี ซึ่งหมายความวานายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการที่จางแรงงานคนพิการเปนจํานวนมากเกินกวารอยละ ๖๐ 
มีสิทธินําคาจางคนพิการมาหักลดหยอนภาษีได ทัง้นี้เพื่อใหเกิดประโยชนแกลูกจาง
ซึ่งเปนคนพิการใหมากที่สุด  

๓. สาเหตุที่เปนปจจัยในการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
     การฟนฟูสมรรถภาพคนพกิาร หมายความวา“การเสรมิสรางสมรรถภาพ

หรือความสามารถของคนพิการใหมีสภาพทีด่ีขึ ้น หรือดํารงสมรรถภาพหรือ
ความสามารถทีมี่อยูเดิมไว โดยอาศยักระบวนการทางการแพทย การศาสนา การศึกษา 
สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิต
ในสังคมอยางเต็มศักยภาพ”๙ ดังนั้น การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพของคนพิการ 
จึงหมายถึงการจัดใหมีการฝกอบรมอาชีพใหแกคนพิการที่เหมาะสมกับสภาพความ
พิการของแตละคน ใหสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยจัดใหมีการฝกอาชีพ
ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความรูและทักษะในการประกอบอาชีพตามความ
สามารถที่เหมาะสมกับสภาพความพกิารของแตละคน และเปนการเตรยีมความพรอม
ใหกบัคนพกิารกอนที่จะออกไปสูตลาดแรงงาน หรอืประกอบอาชีพท่ีอิสระ ใหสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข

   ปจจุบันจะพบวาปญหาการวางงานของคนพิการนับวันก็จะเพิ่มมากขึ้น 
โดยปรากฏสภาพปญหาและขอจํากัดในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพดานแรงงาน ชองทางในการมีงานทํา ความกาวหนาในงานที่ทํา 
รวมทั้งโอกาสที่คนพิการจะสรางประสิทธิภาพในงานใหไดรับการยอมรับจากบุคคล
ทัว่ไป จึงปรากฏวาคนพิการในวัยทํางานเปนจํานวนมากเปนแรงงานที ่ไรฝมือ 
และขาดความพรอมในการทํางาน โดยไมไดรับการยอมรับหรือสงเสริมสนับสนุนให
มีสวนรวมในตลาดแรงงาน 

   ปญหาการวางงานของคนพิการนั้นไมใชปญหาสวนบุคคลหรือปญหา
เฉพาะกลุมบุคคล แตเปนปญหาทีเ่กี่ยวโยงกับสังคมโดยรวม เนื่องจากคนพิการเปน
จํานวนมากทีไ่มไดทาํงานนัน้สวนใหญมสีาเหตุเกิดจากลักษณะสภาพความพิการอัน

  ๘พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘.
  ๙พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔.
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๑๖๒

สิทธิและโอกาสของคนพิการในการประกอบอาชีพและการจางงาน

จุลนิติ

เปนอุปสรรคและสภาวะในการกีดกันทางสังคม ซึ่งสังคมมีสวนเก่ียวของที่ทําใหเกิด
ปญหาดังกลาวขึ้น หากยังปลอยใหคนพิการเปนจํานวนมากเปนผูวางงานอยูตอไป
ก็คงจะกระทบตอสังคมโดยรวม เพราะปญหาของคนพิการน้ันนอกจากจะทําใหคนพิการ
มีสถานภาพทางสังคมที่แตกตางกับบุคคลปกติทั่วไปแลว ยังขาดโอกาสในดานตาง ๆ 
และตองเปนภาระพ่ึงพิงผูอื่น ขาดความเปนอิสระในการดํารงชีวิต รวมท้ังมักจะถูก
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิดานอื่น ๆ อีกดวย

   จากปญหาดงักลาวนีจ้งึไดมกีารตระหนกัในเรือ่งของสทิธมินษุยชน ซึง่ถอื
เปนจุดเร่ิมตนในการเอาใจใสในสิทธิของกลุมคนพิการโดยการผลักดันใหคนพิการมี
สิทธิเทาเทียมกับคนปกติทั่วไป จึงทําใหมีการชวยเหลือฟนฟู
สมรรถภาพของคนพิการและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
โดยมีวัตถุประสงคใหคนพิการมีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
เสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป พรอมท้ังสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข ทั้งนี้ เพราะคนพิการสวนใหญนั้นยังมี
รางกายจิตใจ และสติปญญา ที่ยังมีศกัยภาพสามารถที่จะทํางาน 
หรอืประกอบอาชีพได ความพิการหรือความบกพรองนัน้เปนเพยีง
สวนหนึง่เทานัน้หากไดรบัการฟนฟแูละพฒันาก็จะทาํใหคนพกิาร
เหลานีเ้ปนบคุคลทีม่คีณุภาพสามารถทีจ่ะใชชวีติในสงัคมไดอยางมคีณุคาทัง้ตอตนเอง 
ครอบครัว และสังคมตอไปได 

๔. มาตรการและแนวทางการแกไขปญหาในการสงเสรมิและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

   เรามอิาจปฏเิสธไดวาคนพกิารหรอืทพุพลภาพนัน้ถอืเปนทรพัยากรมนษุย
ทีส่าํคญัสวนหนึง่ของสงัคมประเทศจึงควรทีจ่ะไดรบัสทิธแิละโอกาสในสังคมเชนเดยีว
กบับคุคลปกติทัว่ไป แตเนือ่งจากสภาพของความพิการท่ีเปนอปุสรรคในการดํารงชีวติ 
การประกอบอาชพี และการมสีวนรวมในสงัคม ทาํใหคนพกิารยงัไมไดรบัการสนบัสนนุ
หรือสงเสริมเทาที่ควร จึงสมควรที่จะไดรับสิทธิและโอกาสในการพัฒนาในทุกดาน
โดยเฉพาะการประกอบอาชีพ เพื่อใหเขามีงานทํา สามารถดํารงชีวิตในสังคมได
เทาเทยีมกบัคนปกตทิัว่ไป แตกเ็ปนเพยีงการคุมครองสทิธขิองคนพกิารในการทีจ่ะไดรบั
สวสัดิการจากรฐั แตในการประกอบอาชพีของคนพกิารนัน้ ยงัไมไดรบัความชวยเหลอื
หรือสงเสริมในเรื่องความสามารถเทาที่ควร จึงตองมีการฝกอาชีพใหกับคนพิการ
เหลานั้น เพื่อใหเขาไดมีความรูความสามารถในการท่ีจะประกอบอาชีพหาเล้ียง
ตนเองได 

  นอกจากการฝกอาชีพแลวในการจางแรงงานที่เปนคนพิการน้ันแม
กฎหมายจะไดกาํหนดใหหนวยงานของรัฐ นายจาง หรอืเจาของสถานประกอบการซ่ึง

P157-164.indd   162 27/11/2555   9:35:29



พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ๑๖๓จุลนิติ

สารพันปญหากฎหมาย

เปนเอกชนรับคนพิการเขาทํางานตามลักษณะของงานในอัตราสวนที ่เหมาะ
สมกับลูกจางอืน่ แตหากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมประสงค
จะรับคนพิการเขาทํางานตามสัดสวนที ่กําหนดจะขอสงเงินสมทบเขากองทุนฯ 
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดไวก็ได โดยกฎหมายไดกําหนดวา “ในกรณีทีห่นวยงาน
ของรัฐไมประสงคจะรับคนพิการเขาทํางาน หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบ
การไมรับคนพิการเขาทํางาน และไมประสงคจะสงเงินเขากองทุน หนวยงานของรัฐ 
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้นอาจใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคา
หรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน ฝกงาน หรือใหการชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการ
แทนกไ็ด”๑๐ เม่ือกฎหมายไดกําหนดใหนายจางมสีทิธท่ีิจะเลอืกรบัคนพกิารเขาทํางาน
หรือจะสงเงินเขากองทุนแทนจึงเปนเหตุใหนายจางทีจ่ะเลือกปฏิบัติโดยการปฏิเสธ
ไมรับคนพิการเขาทํางานได โดยเลือกที่จะสงเงินเขาสมทบในกองทุนฯ มากกวา
ทีจ่ะรับคนพิการเขาทํางาน เพราะเห็นวาหากมีการเลือกที่จะรับคนพิการเขาทํางาน
จะมีปญหาคาใชจายที่ตองเพิ่มมากขึ้นไมวาจะเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณ 
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สําหรับคนพิการ จึงเปนปญหาและอุปสรรคในการที่จะ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ทําใหคนพิการในการที่จะไดมีงานทํา 

   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงเปนการมุงสรางหลัก
ประกันดานสิทธิใหกับคนพิการ บนพื้นฐานที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น เพื่อใหคนพิการ
และผูดอยโอกาสอืน่ในสังคมไดรับการปฏิบัติทีเ่ทาเทียมกัน อยางไรก็ตามยังพบ
การเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอคนพิการ ไมวาจะเปนทัศนคติเชิงลบที่มีตอคนพิการ 
การเขาไมถงึขอมลูขาวสาร หรอืการจัดบรกิารดานขอมลูขาวสารที่คนพกิารไมสามารถ
เขาถึงไดรวมทั้งสภาพแวดลอมที่คนพิการเขาไมถึง ทําใหโอกาสและความเสมอภาค
ในการไดรับบริการขั้นพื้นฐาน และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมของคนพิการ
ยังมีขอจํากัดอยู

บทสรุป
แมพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ 

จะไดกําหนดใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐรับ
คนพิการเขาทํางานตามลักษณะของงานในอัตราสวนท่ีเหมาะสมกับผูปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานของรัฐก็ตาม แตสถานประกอบการเอกชนก็ยังไมให
ความสนใจในการรับลูกจางซึ่งพิการเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นไมมากนัก 
ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากปญหาหลายประการ เชน ปญหากฎหมายที่ไมมีความชัดเจนหรือ
ครอบคลุมเพียงพอ การขาดสภาพบังคับซึ่งทําใหนายจางเลือกปฏิบัติไดวาจะรับ
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สิทธิและโอกาสของคนพิการในการประกอบอาชีพและการจางงาน

จุลนิติ

คนพิการเขาทํางานหรือไม นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องเจตคติที่มีตอคนพิการ และ
กฎหมายก็ไมไดบงัคบัใหหนวยงานของรฐัและรฐัวสิาหกจิจะตองรบัคนพกิารเขาทาํงาน
ในระบบอัตราสวนเชนเดียวกับสถานประกอบการเอกชน จึงทําใหคนพิการไดรับ
โอกาสในการจางงานนอย ซึ่งในการแกไขปญหาดังกลาวรัฐจึงจําเปนตองกําหนด
นโยบายที่ชัดเจนใหมีความครอบคลุมและเหมาะสมอยางเปนรูปธรรมและสอดคลอง
กับสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อรองรับแนวโนมความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ควรที่จะสนับสนุนภารกิจดานคนพิการและเปนการเตรียมความพรอมในการเขาเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย รวมทั้งเสริมสรางโอกาสและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการใหไดรับองคความรูดานตาง ๆ ซึ่งจะสงผลให
ประเทศไทยไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ 

ดังนั้น จึงควรกําหนดใหหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
จางคนพิการเขาทํางานในระบบอัตราสวนเชนเดียวกับสถาน
ประกอบการเอกชน และควรกาํหนดมาตรการลงโทษทางกฎหมาย
ที่เหมาะสมสําหรับบุคคลที่ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
รวมถึงการฟนฟูและการพัฒนาศักยภาพดานอาชีพของคนพิการ 
เพื่อใหเปนแรงงานที่มีคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพอิสระ 
หรือเขาสูตลาดแรงงานไดเทาเทียมกับคนปกติทั่วไป รวมทั้งกําหนดใหมีศูนยประเมิน
สมรรถภาพคนพกิารเพือ่เตรยีมความพรอมกอนทีจ่ะเขารบัการฝกอาชีพและภายหลัง
การฝกอาชีพแลว โดยใหมีการจัดต้ังหนวยงานเพื่อประสานงานการฟนฟูสมรรถภาพ
ทุก ๆ ดาน รวมทั้งดานอาชีพและการจางงานเพื่อสงเสริมและพัฒนาฝมือแรงงาน
คนพกิารและสรางโอกาสใหคนพกิารไดมงีานทาํมากขึน้ เพือ่ใหเปนทรพัยากรบคุคลที่
มีคุณคาและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเทาเทียมกับบุคคลปกติธรรมดาทั่วไป 
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