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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
วาดวยบริการลามภาษามือ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๗) และมาตรา ๑๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อัน เปน กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ จึงกําหนดระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติวาดวยบริการลามภาษามือ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“คนพิการทางการไดยิน ” หมายความวา คนพิการที่มีบัตรประจําตัวประเภทความพิก าร
ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
“ลามภาษามือ” หมายความวา ผูซึ่งจดแจงเปนลามภาษามือเพื่อปฏิบัติหนาที่เปนลามภาษามือ
ตามระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
และใหหมายความรวมถึงสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
“หนวยบริการในพื้นที่” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล เมืองพัทยาหรือ
องคกรอื่นตามที่ผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนด
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ขอ ๔ ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจกําหนดแบบคําขอและวิธีการ
ปฏิบัติ รวมทั้งวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีมีปญหาหรือขอขัดแยงในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาลามภาษามือ
ขอ ๕ ใหมีคณะอนุ กรรมการส งเสริม และพัฒนาลามภาษามือซึ่ งคณะกรรมการแตงตั้ ง
ประกอบดวย
(๑) เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ เปนประธาน
อนุกรรมการ
(๒) ผูแ ทนกรมพัฒ นาสั ง คมและสวั สดิ ก าร ผู แ ทนวิท ยาลั ยราชสุ ดามหาวิ ทยาลั ย มหิ ด ล
และผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปนอนุกรรมการ
(๓) ผูแทนสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมลามภาษามือแหงประเทศไทย
และผูแทนมูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภเปนอนุกรรมการ
(๔) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) เสนอจํานวนไมเกินสี่คน โดยในจํานวนนี้
ตองมีคนพิการทางการไดยินอยางนอยสองคนเปนอนุกรรมการ
ใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการในสํานักงานเปน อนุกรรมการและเลขานุการ และให
เลขาธิการแตงตั้งขาราชการในสํานักงานเปนผูชวยเลขานุการ
ขอ ๖ อนุกรรมการตามขอ ๕ (๒) (๓) และ (๔) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(๓) มี ค วามรู แ ละประสบการณ เ กี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
ดานลามภาษามือ
(๔) ไมวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๕) ไมติดยาเสพติดใหโทษ
(๖) ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุก เวนแตในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
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(๗) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ขอ ๗ อนุกรรมการตามขอ ๕ (๓) และ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปนับแต
วันที่ไดรับแตงตั้ง และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณีอนุกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งอนุกรรมการใหม
ให อ นุ ก รรมการซึ่ ง พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ปพลางก อ น จนกว า จะได แ ต ง ตั้ ง
อนุกรรมการใหม
ขอ ๘ นอกจากการพน จากตําแหนงตามวาระ อนุกรรมการตามขอ ๕ (๓) และ (๔)
พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๖
ขอ ๙ ในกรณี อ นุ ก รรมการตามข อ ๕ (๓) และ (๔) พ น จากตํ า แหน ง ก อ นวาระ
ใหแตงตั้งผูอื่นแทนตําแหนงที่วาง และใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของอนุกรรมการซึ่งตนแทน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน
จะไมแตงตั้งอนุกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได
ในกรณีที่อนุกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา
ลามภาษามือประกอบดวยอนุกรรมการทั้งหมดที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งอนุกรรมการตามความใน
วรรคหนึ่ง
ขอ ๑๐ การประชุมของคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาลามภาษามือตองมีอนุกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม คราวใด ถาประธานอนุกรรมการไมอยูใ นที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหอนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก อนุกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๑ ใหคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาการลามภาษามือ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการในการจดแจงเปนลามภาษามือ รวมทั้งกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติหนาที่เปนลามภาษามือ
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(๒) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาล า มภาษามื อ ให ส ามารถจั ด บริ ก ารแก ค นพิ ก ารทางการได ยิ น
ไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๓) รับจดแจง หรือเพิกถอนการจดแจงเปนลามภาษามือตามระเบียบนี้
(๔) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๒
การจดแจงเปนลามภาษามือ
ขอ ๑๒ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอ ๑๑ (๑) อาจยื่นคําขอจดแจงเปนลามภาษา
มือตอสํานักงานได
ขอ ๑๓ ใหสํานักงานตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอตามขอ ๑๒ แลวเสนอความเห็น
ตอคณะอนุกรรมการตามขอ ๕ เพื่อพิจารณารับจดแจงเปนลามภาษามือ ทั้งนี้ ใหสํานักงานเผยแพร
รายชื่ อ พร อ มภาพถ า ยและสถานที่ ติ ด ต อ ของล า มภาษามื อ แก ห น ว ยงานซึ่ ง เป น สถานที่ รั บ คํ า ขอ
และองคกรที่เกี่ยวของทางเว็บไซตและชองทางอื่น ๆ ตอไป
ขอ ๑๔ ในกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ใหคณะอนุกรรมการตามขอ ๕ พิจารณา
คัดชื่อบุคคลดังกลาวออกจากการจดแจงเปนลามภาษามือ
(๑) ประพฤติผิดจรรยาบรรณลามภาษามือตามที่กําหนดโดยสมาคมลามภาษามือแหงประเทศไทย
ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงของการเปนลามภาษามือ
(๒) ปฏิบัติหนาที่ไมไดมาตรฐานตามระเบียบนี้
(๓) ไมมาปฏิบัติหนาที่สามครั้งขึ้นไปภายในหนึ่งปโดยไมมีเหตุอันสมควร
หมวด ๓
การใหบริการลามภาษามือ
ขอ ๑๕ คนพิการทางการไดยิน หรือผูดูแลคนพิการทางการไดยิน มีสิทธิยื่นคําขอเพื่อขอรับ
บริการลามภาษามือในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) การใชบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข
(๒) การสมัครงานหรือการติดตอประสานงานดานการประกอบอาชีพ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(๓) การรองทุกข การกลาวโทษ หรือเปน พยานในชั้น พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายอื่น
(๔) การเขารวมประชุม สัมมนา หรือฝกอบรม รวมทั้งเปนผูบรรยายโดยหนวยงานภาครัฐ
หรือองคกรภาคเอกชนเปนผูจัดซึ่งมีคนพิการทางการไดยินเขารวมดวย
(๕) บริการอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการตามขอ ๕ ประกาศกําหนด
ขอ ๑๖ การยื่นคําขอตามขอ ๑๕ ใหยื่นตอหนวยงาน ดังตอไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอตอกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือสถานที่อื่น
ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศกําหนด
(๒) ในทองที่จังหวัดอื่น ใหยื่น คําขอตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดหรือที่หนวยบริการในพื้นที่
ขอ ๑๗ เมื่อหนวยงานตามขอ ๑๖ ไดรับคําขอแลว ใหตรวจสอบความถูกตอง ในกรณี
คําขอไมถูกตองใหแจงผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด หากผูยื่นคําขอ
ไมดํา เนิน การแกไ ขใหถู กตอ งภายในระยะเวลาที่กํ าหนด ใหถือ วาไมประสงค จะขอลา มภาษามื อ
ตามคําขอ
เมื่อคําขอถูกตองแลว ใหพิจารณาคําขอโดยเร็ว และแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันพิจารณาคําขอเสร็จ
ขอ ๑๘ ในกรณีลามภาษามือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหแจงเหตุขัดของตอหนวยงาน
ที่รับคําขอและผูยื่น คํา ขอทราบก อ นถึงวัน ปฏิบัติหนาที่เ ปน ลามภาษามือไมน อยกวาเจ็ ดวัน และให
หนวยงานที่รับคําขอดําเนินการจัดหาลามภาษามือใหผูยื่นคําขอใหมโดยเร็ว
ขอ ๑๙ ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองใชบริการลามภาษามือตามขอ ๑๕ (๑) หรือ
(๓) ใหหัวหนาหนวยงานภาครัฐซึ่งมีหนาที่ใหบริการคนพิการดังกลาวใหการรับรองลามภาษามือได
ขอ ๒๐ เมื่อลามภาษามือไดปฏิบัติหนาที่เปนลามภาษามือแลว ใหลามภาษามือรายงานผล
ตอหนวยงานสถานที่รับคําขอ พรอมหนังสือรับรองจากหนวยงาน องคกร หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับ
การบริการลามภาษามือดังกลาว ทั้งนี้ ตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
ขอ ๒๑ ใหล ามภาษามื อตามขอ ๒๐ ไดรับ คา ตอบแทนตามอัต ราที่ เลขาธิการประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง สวนคาใชจายอื่นใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
ในกรณีลามภาษามือมีสิทธิไดรับคาตอบแทนอื่น ของทางราชการสําหรับการปฏิบัติงานนั้น
แลวใหเบิกไดทางเดียว

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ขอ ๒๒ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่ไมสามารถเบิกจายเงินคาตอบแทนหรือคาใชจายอื่นใหแ ก
ลามภาษามือไดทันภายในปงบประมาณใหสามารถนําไปเบิกจายในปงบประมาณถัดไปได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

