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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
วาดวยบริการลามภาษามือ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  (๗)  และมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ

เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย  คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  จึงกําหนดระเบียบไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติวาดวยบริการลามภาษามือ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

“คนพิการทางการไดยิน”  หมายความวา  คนพิการที่มีบัตรประจําตัวประเภทความพิการ

ทางการไดยินหรือส่ือความหมาย 

“ลามภาษามือ”  หมายความวา  ผูซ่ึงจดแจงเปนลามภาษามือเพื่อปฏิบัติหนาที่เปนลามภาษามือ

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 ใหมีคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาลามภาษามือซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ัง  
ประกอบดวย 

(๑) เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  เปนประธาน
อนุกรรมการ   

(๒) ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ผูแทนวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล   
และผูแทนมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปนอนุกรรมการ 

(๓) ผูแทนสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย  ผูแทนสมาคมลามภาษามือแหงประเทศไทย  
และผูแทนมูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภเปนอนุกรรมการ 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงบุคคลตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  เสนอจํานวนไมเกินส่ีคน  โดยในจํานวนนี้
ตองมีคนพิการทางการไดยินอยางนอยสองคนเปนอนุกรรมการ   

ใหคณะกรรมการแตงต้ังขาราชการในสํานักงานเปนอนุกรรมการและเลขานุการ  และให
เลขาธิการแตงต้ังขาราชการในสํานักงานเปนผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๖ อนุกรรมการตามขอ  ๕  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบหาปบริบูรณ 
(๓) มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

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

วันที่ไดรับแตงต้ัง  และอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
ในกรณีอนุกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  ในระหวางที่ยังมิไดแตงต้ังอนุกรรมการใหม  

ใหอนุกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน   จนกวาจะไดแตงต้ัง
อนุกรรมการใหม 

ขอ ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  อนุกรรมการตามขอ  ๕  (๓)  และ  (๔)   
พนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๖ 
ขอ ๙ ในกรณีอนุกรรมการตามขอ  ๕  (๓)  และ  (๔)  พนจากตําแหนงกอนวาระ   

ใหแตงต้ังผูอื่นแทนตําแหนงที่วาง  และใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระ 
ที่เหลืออยูของอนุกรรมการซึ่งตนแทน  เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  
จะไมแตงต้ังอนุกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได 

ในกรณีที่อนุกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา 
ลามภาษามือประกอบดวยอนุกรรมการทั้งหมดที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงต้ังอนุกรรมการตามความใน
วรรคหนึ่ง 

ขอ ๑๐ การประชุมของคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาลามภาษามือตองมีอนุกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม   

ในการประชุมคราวใด  ถาประธานอนุกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได  ใหอนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  อนุกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๑๑ ใหคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาการลามภาษามือ  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการในการจดแจงเปนลามภาษามือ  รวมทั้งกําหนด

มาตรฐานการปฏิบัติหนาที่เปนลามภาษามือ 
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(๒) สงเสริมและพัฒนาลามภาษามือใหสามารถจัดบริการแกคนพิการทางการได ยิน   
ไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง   

(๓) รับจดแจง  หรือเพิกถอนการจดแจงเปนลามภาษามือตามระเบียบนี้ 
(๔) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๒ 
การจดแจงเปนลามภาษามือ 

 

 

ขอ ๑๒ บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอ  ๑๑  (๑)  อาจย่ืนคําขอจดแจงเปนลามภาษา

มือตอสํานักงานได 

ขอ ๑๓ ใหสํานักงานตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอตามขอ  ๑๒  แลวเสนอความเห็น 

ตอคณะอนุกรรมการตามขอ  ๕  เพื่อพิจารณารับจดแจงเปนลามภาษามือ  ทั้งนี้  ใหสํานักงานเผยแพร

รายชื่อพรอมภาพถายและสถานที่ติดตอของลามภาษามือแกหนวยงานซึ่งเปนสถานที่ รับคําขอ 

และองคกรที่เกี่ยวของทางเว็บไซตและชองทางอื่น ๆ  ตอไป 

ขอ ๑๔ ในกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  ใหคณะอนุกรรมการตามขอ  ๕  พิจารณา 

คัดชื่อบุคคลดังกลาวออกจากการจดแจงเปนลามภาษามือ 

(๑) ประพฤติผิดจรรยาบรรณลามภาษามือตามที่กําหนดโดยสมาคมลามภาษามือแหงประเทศไทย

ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงของการเปนลามภาษามือ 

(๒) ปฏิบัติหนาที่ไมไดมาตรฐานตามระเบียบนี้ 

(๓) ไมมาปฏิบัติหนาที่สามคร้ังข้ึนไปภายในหนึ่งปโดยไมมีเหตุอันสมควร 

หมวด  ๓ 
การใหบริการลามภาษามือ 

 

 

ขอ ๑๕ คนพิการทางการไดยิน  หรือผูดูแลคนพิการทางการไดยิน  มีสิทธิย่ืนคําขอเพื่อขอรับ
บริการลามภาษามือในกรณี  ดังตอไปนี้ 

(๑) การใชบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข 
(๒) การสมัครงานหรือการติดตอประสานงานดานการประกอบอาชีพ   
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(๓) การรองทุกข  การกลาวโทษ  หรือเปนพยานในชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายอื่น 

(๔) การเขารวมประชุม  สัมมนา  หรือฝกอบรม  รวมทั้งเปนผูบรรยายโดยหนวยงานภาครัฐ
หรือองคกรภาคเอกชนเปนผูจัดซ่ึงมีคนพิการทางการไดยินเขารวมดวย 

(๕) บริการอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการตามขอ  ๕  ประกาศกําหนด 
ขอ ๑๖ การย่ืนคําขอตามขอ  ๑๕  ใหย่ืนตอหนวยงาน  ดังตอไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหย่ืนคําขอตอกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  หรือสถานท่ีอื่น

ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศกําหนด 
(๒) ในทองที่จังหวัดอื่น  ใหย่ืนคําขอตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดหรือที่หนวยบริการในพื้นที่ 
ขอ ๑๗ เมื่อหนวยงานตามขอ  ๑๖  ไดรับคําขอแลว  ใหตรวจสอบความถูกตอง  ในกรณี 

คําขอไมถูกตองใหแจงผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากผูย่ืนคําขอ
ไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหถือวาไมประสงคจะขอลามภาษามือ 
ตามคําขอ   

เมื่อคําขอถูกตองแลว  ใหพิจารณาคําขอโดยเร็ว  และแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันพิจารณาคําขอเสร็จ 

ขอ ๑๘ ในกรณีลามภาษามือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหแจงเหตุขัดของตอหนวยงาน 
ที่รับคําขอและผูย่ืนคําขอทราบกอนถึงวันปฏิบัติหนาที่เปนลามภาษามือไมนอยกวาเจ็ดวันและให
หนวยงานที่รับคําขอดําเนินการจัดหาลามภาษามือใหผูย่ืนคําขอใหมโดยเร็ว 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองใชบริการลามภาษามือตามขอ  ๑๕  (๑)  หรือ  
(๓)  ใหหัวหนาหนวยงานภาครัฐซ่ึงมหีนาที่ใหบริการคนพิการดังกลาวใหการรับรองลามภาษามือได 

ขอ ๒๐ เมื่อลามภาษามือไดปฏิบัติหนาที่เปนลามภาษามือแลว  ใหลามภาษามือรายงานผล 
ตอหนวยงานสถานที่รับคําขอ  พรอมหนังสือรับรองจากหนวยงาน  องคกร  หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับ
การบริการลามภาษามือดังกลาว  ทั้งนี้  ตามแบบที่เลขาธิการกําหนด   

ขอ ๒๑ ใหลามภาษามือตามขอ  ๒๐  ไดรับคาตอบแทนตามอัตราที่ เลขาธิการประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  สวนคาใชจายอื่นใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

ในกรณีลามภาษามือมีสิทธิไดรับคาตอบแทนอื่นของทางราชการสําหรับการปฏิบัติงานนั้น
แลวใหเบิกไดทางเดียว 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่ไมสามารถเบิกจายเงินคาตอบแทนหรือคาใชจายอื่นใหแก
ลามภาษามือไดทันภายในปงบประมาณใหสามารถนําไปเบิกจายในปงบประมาณถัดไปได 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 


