
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม 
และพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 

เร่ือง เกณฑช้ีวัดการพิจารณาใหกูยืมเงินทุนประกอบอาชพีจาก 
กองทุนสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ๑ 

   
 

โดยที่ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการ
จัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ขอ ๙ และขอ ๑๐ ไดกําหนดคุณสมบัติของคนพิการ ผูดูแลคนพิการ และกลุมคนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการที่มีสิทธิขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ และขอ ๑๔ ไดกําหนด
แนวทางการพิจารณาอนุมัติใหกูยืมเงินดังกลาว ดังนั้น จึงเห็นเปนการสมควรกําหนดเกณฑช้ีวัด
การพิจารณาใหกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีรายละเอียดในทิศทางเดียวกัน 

 
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๐ แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เร่ือง เกณฑช้ีวัดการพิจารณาใหกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจาก
กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” 

 
ขอ ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในประกาศนี้ 
“ผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุน” หมายถึง คนพิการหรือกลุมคน

พิการ หรือผูดูแลคนพิการหรือกลุมผูดูแลคนพิการซึ่งมีหนาที่ใหการอุปการะคนพิการ 
“การอุปการะ” หมายความวา การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีหนาที่รับดูแลหรือ

อุปการะคนพิการรายนั้นตามกฎหมายหรือศีลธรรมจรรยา โดยมีหนังสือรับรองจากผูแทนองคกร
ดานคนพิการซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล กํานันผูใหญบาน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผู
นั้นมีภูมิลําเนาขาราชการระดับ ๓ หรือเทียบเทาข้ึนไป หรือมีหลักฐานอื่นที่เจาหนาที่ผูรับคํารอง
เช่ือไดวา เปนผูอุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการจริงซึ่งมิไดมีหนี้สินจากกองทุน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง/หนา ๔๙/๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และคนพิการนั้นไมสามารถกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนได เนื่องจากเหตุหนึ่งเหตุใด 
ดังตอไปนี ้

(๑) เปนผูเยาว หรือ 
(๒) เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ หรือ 
(๓) เปนคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ออทิสติก สติปญญา หรือ 
(๔) มีสภาพความพิการถึงข้ันไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดซึ่งไดรับ

การรับรองจากแพทย จึงใหบุคคลที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการมาแลวไมนอยกวาหกเดือนมี
สิทธิย่ืนคําขอรับการกูยืมเงินในนามตนเองได 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
“คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน” หมายความวา คณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 
ขอ ๔  การพิจารณาใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดรับการสนับสนุนเงินกูยืม

เงินทุนประกอบอาชีพใหเปนไปตามขอ ๙ แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีเกณฑช้ีวัดการใหคะแนนตามขอ ๙ (ก) (๒) (๓) และ 
(๖) ดังนี้ 

(๑) กรณีผูขอกูมีภาวะในการดํารงชีวิตโดยเปนผูรับภาระคาใชจายในครอบครัว
ทั้งหมดใหคะแนน ๓๐ คะแนน หรือกรณีผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพมีภาวะในการดํารงชีวิต 
โดยเปนผูรับภาระคาใชจายในครอบครัวบางสวน ใหคะแนน ๑๕ คะแนน 

(๒) กรณีผูขอกูมีทักษะในการประกอบอาชีพ โดยขอกูเพ่ือประกอบอาชีพเดิม 
หรือผานการฝกอาชีพซึ่งมีความชํานาญหรือเปนงานที่ทําอยูแลวหรือเปนการขยายกิจการ ให
คะแนน ๓๐ คะแนน หรือกรณีผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ไมมีทักษะในการประกอบอาชีพ 
โดยเปนการประกอบอาชีพใหม ใหคะแนน ๑๐ คะแนน 

(๓) กรณีผูขอกูไมเคยมีประวัติเสียหายจากการกูยืมจากกองทุน เนื่องจากไมเคย
คางชําระหนี้เกินสามงวดติดตอกัน ใหคะแนน ๓๐ คะแนน เคยมีประวัติเสียหายแตไดแกไข
มาแลว ไมนอยกวาหนึ่งป ใหคะแนน ๑๕ คะแนน 

(๔) กรณีผูขอกู มีภาระหนี้สินใหคะแนน ๑๐ คะแนน หรือกรณีผูขอกูยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพไมมีภาระหนี้สินใหคะแนน ๕ คะแนน 

 
ขอ ๕  ผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพตองมีความสามารถชําระคืนเงินกูยืม

ดังกลาวไดโดยมีเกณฑช้ีวัดใหคะแนนตามขอ ๙ (ก) (๘) แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) กรณีคาดวาจะมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและมีรายไดเพ่ิมขึ้นตอ
เดือนโดยคํานวณจากรายไดที่เพ่ิมขึ้นตอเดือน และคิดจากยอดเงินที่ขอกูตั้งแต ๑๐% ข้ึนไป ให
คะแนน ๘๐ คะแนน หรือกรณีมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและมีรายไดเพ่ิมขึ้นตอเดือน 
โดยคํานวณจากรายได ที่เพ่ิมขึ้นตอเดือน และคิดจากยอดเงินที่ขอกู ๕.๐% - ๙.๙% ใหคะแนน 
๔๐ คะแนน หรือกรณีมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและมีรายไดเพ่ิมขึ้นตอเดือน โดยคํานวณ
จากรายไดที่เพ่ิมขึ้นตอเดือนและคิดจากยอดเงินที่ขอกู ต่ํากวา ๕.๐% ใหคะแนน ๑๐ คะแนน 

(๒) มีปจจัยที่สนับสนุนความเปนไปไดในการประกอบอาชีพของผูขอกู ไดแก 
ทําเลตลาดรับซื้อ และแผนการประกอบอาชีพมีความเหมาะสมมาก ใหคะแนน ๒๐ คะแนน หรือ
มีความเหมาะสมนอย ใหคะแนน ๑๐ คะแนน 

 
ขอ ๖  ผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพตองมีผูค้ําประกันซึ่งเปนบุคคลที่นาเช่ือถือ

ได โดยมีเกณฑช้ีวัดใหคะแนนตามขอ ๙ (ก) (๘) แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 

(๑) กรณีมีบุคคลที่มีอาชีพซึ่งมีรายไดหรือเงินเดือนประจําเปนผูค้ําประกัน ให
คะแนน ๓๕ คะแนน หรือกรณีมีบุคคลที่มีอาชีพซึ่งมีรายไดหรือเงินเดือนไมแนนอนเปนผูค้ํา
ประกัน ใหคะแนน ๑๕ คะแนน 

(๒) กรณีผูค้ําประกันมีรายได ๑๐,๐๐๐ บาทตอเดือนขึ้นไป โดยมีหลักฐานมา
แสดง ใหคะแนน ๓๕ คะแนน หรือกรณีที่ผูค้ําประกันมีรายไดนอยกวา ๑๐,๐๐๐ บาทตอเดือน 
หรือไมมีหลักฐานมาแสดง ใหคะแนน ๑๕ คะแนน 

(๓) กรณีผูค้ําประกันมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ใหคะแนน ๑๕ คะแนน หรือ
กรณีผูค้ําประกันไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ใหคะแนน ๕ คะแนน 

(๔) กรณีผูค้ําประกันไมมีหนี้สิน ใหคะแนน ๑๕ คะแนน หรือในกรณีผูค้ํา
ประกันมีหนี้สิน ใหคะแนน ๑๐ คะแนน 

 
ขอ ๗  คนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะไดรับการสนับสนุนเงินกูยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพจากกองทุน ตองไดคะแนนตามขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๖ ในแตละขอมากกวารอยละ 
๕๐ และไดคะแนนรวมในขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๖ รวมกันมากกวารอยละ ๖๐ 

 
ขอ ๘  การพิจารณาใหกลุมคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดรับการสนับสนุนเงิน

กูยืมเพื่อเปนเงินทุนประกอบอาชีพใหเปนตามขอ ๑๐ แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีเกณฑช้ีวัดการใหคะแนน ดังนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) สมาชิกของกลุมทั้งหมดเปนผูรับภาระคาใชจายในครอบครัวของตนเอง ให
คะแนน ๒๐ คะแนน หรือสมาชิกของกลุมบางสวนเปนผูรับภาระคาใชจายในครอบครัวของตนเอง 
ใหคะแนน ๕ คะแนน 

(๒) สมาชิกของกลุมเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด มีภาระหนี้สิน ให
คะแนน ๑๐ คะแนน หรือสมาชิกของกลุมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด มีภาระ
หนี้สิน ใหคะแนน ๕ คะแนน 

(๓) มีการบริหารจัดการกลุมเปนอยางดี โดยรวมกันดําเนินกิจกรรมในลักษณะ
หุนสวนการดําเนินงานมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและสนับสนุนรวมทั้งเรียนรูซึ่งกันและกัน 
และมีการรวมตัวเพื่อดําเนินกิจกรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ใหคะแนน ๓๐ คะแนน หรือมี
การบริหารจัดการกลุมนอย ใหคะแนน ๑๐ คะแนน 

(๔) มีทักษะในการประกอบอาชีพ โดยสมาชิกสวนใหญมีความชํานาญ หรือเปน
งานที่ทําอยูแลวหรือเปนการขยายกิจการ ใหคะแนน ๒๐ คะแนน หรือไมมีทักษะในการประกอบ
อาชีพโดยประกอบอาชีพใหม ใหคะแนน ๑๐ คะแนน 

(๕) กรณีกลุมผูขอกูไมเคยมีประวัติเสียหายจากการกูยืมจากกองทุน เนื่องจากไม
เคยคางชําระหนี้เกินสามงวดติดตอกัน ใหคะแนน ๒๐ คะแนน เคยมีประวัติเสียหาย แตไดแกไข
มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป ใหคะแนน ๑๐ คะแนน 

 
ขอ ๙  กลุมผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุน ตองมีความสามารถชําระ

คืนเงินกูยืมดังกลาวได โดยมีเกณฑช้ีวัดใหคะแนนตามขอ ๑๐ แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 

(๑) คาดวาจะมีอัตราผลตอบแทนจากแผนการลงทุนของกลุมเฉล่ียตอเดือน ซึ่ง
จะมีรายไดเพ่ิมขึ้นโดยคํานวณจากรายไดเพ่ิมขึ้นตอเดือนของกลุม และคิดจากยอดเงินที่ขอกู 
๑๐% ข้ึนไป ใหคะแนน ๘๐ คะแนน หรือต่ํากวา ๑๐% ใหคะแนน ๔๐ คะแนน หรือต่ํากวา ๕.๐% 
ใหคะแนน ๑๐ คะแนน 

(๒) มีปจจัยที่สนับสนุนความเปนไปไดในการประกอบอาชีพของกลุม ไดแก 
ทําเล ตลาดรับซื้อและแผนการประกอบอาชีพ มีความเหมาะสมมาก ใหคะแนน ๒๐ คะแนน หรือ
มีความเหมาะสมนอย ใหคะแนน ๑๐ คะแนน 

 
ขอ ๑๐  กลุมผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ตองมีบุคคลที่นาเช่ือถือไดเปนผูค้ํา

ประกันโดยมีเกณฑช้ีวัดใหคะแนนตามขอ ๑๐ แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) มีผูค้ําประกันครบตามจํานวนสมาชิกของกลุมและผูค้ําประกันมีรายได หรือ
เงินเดือนประจํา ใหคะแนน ๒๐ คะแนน หรือมีจํานวนผูค้ําประกันเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
สมาชิกกลุม และผูค้ําประกันแตละคนมีรายไดหรือเงินเดือนประจํา ใหคะแนน ๑๕ คะแนน หรือมี
ผูค้ําประกันครบตามจํานวนสมาชิกของกลุมแตผูค้ําประกันไมมีรายไดหรือเงินเดือนประจําหรือไม
มีหลักฐานมาแสดง ใหคะแนน ๑๐ คะแนน 

(๒) มีผูค้ําประกันครบตามจํานวนสมาชิกของกลุมและผูค้ําประกันมีรายไดเฉล่ีย
ตอคนตอเดือนตั้งแต ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปโดยมีหลักฐานมาแสดง ใหคะแนน ๔๐ คะแนน หรือ
กรณีมีจํานวนผูค้ําประกันเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกของกลุมและผูค้ําประกันมีรายไดเฉล่ีย
ตอคนตอเดือนตั้งแต ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปโดยมีหลักฐานมาแสดง ใหคะแนน ๓๐ คะแนน หรือ
กรณีมีผูค้ําประกันครบตามจํานวนสมาชิกของกลุมแตผูค้ําประกันมีรายไดเฉล่ียตอคนตอเดือน ต่ํา
กวา ๑๐,๐๐๐ บาท หรือไมมีหลักฐานมาแสดง ใหคะแนน ๒๐ คะแนน 

(๓) ผูค้ําประกันทั้งหมดไมมีหนี้สิน ใหคะแนน ๒๐ คะแนน หรือกรณีผูค้ํา
ประกันมากกวาก่ึงหนึ่งไมมีหนี้สิน ใหคะแนน ๑๕ คะแนน หรือกรณีผูค้ําประกันมากกวาก่ึงหนึ่งมี
หนี้สิน ใหคะแนน ๕ คะแนน 

(๔) ผูค้ําประกันทั้งหมดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ใหคะแนน ๒๐ คะแนน 
หรือกรณีผูคํ้าประกันมากกวาก่ึงหนึ่งมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ใหคะแนน ๑๐ คะแนน 

 
ขอ ๑๑  กลุมคนพิการหรือกลุมผูดูแลคนพิการจะไดรับการสนับสนุนเงินกูยืม

เงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุน จะตองไดคะแนนตามขอ ๘ ขอ ๙ และขอ ๑๐ มากกวารอยละ 
๕๐ ของคะแนนในแตละขอ และตองไดคะแนนตามขอ ๘ ขอ ๙ และขอ ๑๐ รวมกันมากกวารอย
ละ ๖๐ 

 
ขอ ๑๒  กรณีที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการเห็นเปนอยางอ่ืน ใหมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหกูยืมเงินจากกองทุนได 
 
ขอ ๑๓  ใหเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติรักษาการตามประกาศนี้และมีอํานาจกําหนดแบบฟอรมและแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให
เปนไปตามประกาศนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
วัลลภ  พลอยทับทิม 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคน

พิการ 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ 

 


