
 

เกณฑ์การพิจารณารางวัล 
“องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจ าปี 2560” 

การมอบรางวัลองค์กรที่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจ าปี 2560 ในงานวันคนพิการสากล 
ประจ าปี 2560 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือส่งเสริมมีการจ้างงานคนพิการในภาครัฐและภาคเอกชน 
2) เพ่ือสนับสนุนการมีงานท าของคนพิการ และคนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
3) เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านคนพิการ 
 

ประเภทท่ี 1     รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 
1.1 องค์กรที่ส่งเสริมการมีงานท าของคนพิการ 

 มีการจ้างงานคนพิการมากกว่าหรือตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด (มาตรา 33) 
 การจัดสัมปทาน จัดหาสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้าง

เหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก 
ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (มาตรา 35) 

 เงื่อนไข    1)  องค์กรที่มีการจ้างงานคนพิการครบร้อยละ 100 หรือ 
 2)  กรณีที่ไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ครบร้อยละ 100 จะต้องมีการด าเนินงานตามมาตรา 35 
เพ่ิมเติม  ทั้งนี้มาตรา 33 คิดเป็นร้อยละ 60 และมาตรา 35 คิดเป็นร้อยละ 40 รวมกันแล้วต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

1.2 องค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านอ่ืน ๆ อาทิ กายอุปกรณ์ 
กีฬา การศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1) องค์กรที่มีจ านวนพนักงานตั้งแต่  0 – 100 คน  

จ านวนเงินสนับสนุน 1,000,000.- บาทขึ้นไป   
2) องค์กรที่มีจ านวนพนักงานตั้งแต่  101 - 400 คน   

จ านวนเงินสนับสนุน 3,000,000.- บาทขึ้นไป 
3) องค์กรที่มีจ านวนพนักงานตั้งแต่  401 คนขึ้นไป   

จ านวนเงินสนับสนุน 5,000,000.- บาทขึ้นไป 
 เงื่อนไข ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องเป็นการสนับสนุนที่อยู่นอกเหนือการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ประเภทท่ี 2 รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยีย่ม (ได้รับรางวัลดีเด่นติดต่อกันมาแล้ว 4 ปี)  
  องค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 
4 ปีติดต่อกันและมีการพัฒนาและการส่งเสริมงานด้านคนพิการให้มีคุณภาพ หรือมีการส่งเสริมพัฒนางาน  
ด้านคนพิการเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม 
 

หมายเหตุ  ผลการพิจารณาถือเป็นสิทธิขาดของทางคณะกรรมการ และค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
--------------------------------------------------------------------------- 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที ่  
กรมส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวติคนพิการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ 02-354 3893 ตอ่ 307 , 308  



 
2 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

. 
แบบฟอร์มเสนอชือ่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเดน่ ประจ าปี 2560 

 

 
1. ช่ือสถานประกอบการ / องค์กร  

             

2. ท่ีอยู่  (ที่สามารถติดต่อได้) 

            
             

3. ลักษณะงานทั่วไปขององค์กร 

             

5. วิสัยทัศน์องค์กร 

             

6. เว็บไซต์ 

             

7. ประเภทรางวัลที่เข้าประกวด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

   รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเดน่  

     องค์กรที่ส่งเสริมการมีงานท าของคนพิการ (เอกสารหมายเลข 1) 

     องค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านอื่น ๆ (เอกสารหมายเลข 2) 
 

   รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม  ((ได้รับรางวัลดีเด่นติดต่อกัน 4 ปี) 

     องค์กรที่ส่งเสริมการมีงานท าของคนพิการ (เอกสารหมายเลย 3) 

     องค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านอื่น ๆ (เอกสารหมายเลข 4) 
 

8. โครงการหรือกิจกรรมด้านคนพิการที่ได้ด าเนนิงาน และเป็นที่น่าสนใจ 

***น าเสนอโครงการหรือกิจกรรมไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือ Infographic พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงาน
เป็น VTR Presentation ไม่เกิน 3 นาที **** 

             

             

9.ผู้ประสานงาน  

ชื่อ      โทรศัพท์      

โทรสาร      E-mail       

10.หน่วยงานที่เสนอชื่อ (ถ้ามี)          

  



 
3 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 

องค์กรที่ส่งเสริมการมีงานท าของคนพิการ 
1. การจ้างงานคนพิการ  (มาตรา 33) (พร้อมเอกสารแนบ) 
1.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมงานด้านคนพิการ      ปี 
1.2  จ านวนลูกจ้างท้ังหมด  คน  จ านวนลูกจ้างพิการ  คน 
1.3 สวัสดิการอื่นๆท่ีส่งเสริมและสนับสนุนแก่ลูกจ้างพิการ เช่น บริการรถรับ - ส่ง พนักงาน ,ที่พัก เป็นต้น 
  มี  ไม่มี 
1.4 มูลค่าการจ้างงานคนพิการทั้งหมด…………………………………………….บาทต่อปี 
***ตัวอย่างเอกสารแนบการจ้างงานคนพิการ*** 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ ความพิการ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน 
       

 

2. การจ้างเหมาหรือสัมปทาน  (มาตรา 35) (พร้อมเอกสารแนบ) 
 

ล าดับ รายการ มูลค่า 
1. การให้สัมปทานพ้ืนที่ หรือการใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่หรือทรัพย์ของ

หน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการ 
  

2. การจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ   
3. การจ้างเหมาช่วงงานหรือเหมาบริการ   
4. การฝึกงานให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแล   
5. การจัดอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการส าหรับคนพิการใน 

สถานประกอบการ   
6. การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ (กรณีท่ีมีคนพิการทางการได้ยิน 20 คนข้ึนไป)   
7. การช่วยเหลืออ่ืนใด เช่น การสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงการ

ซื้อผลิตภัณฑ์จากคนพิการ โดยมูลค่าจะต้องไม่ต่ ากว่าการส่งเงินเข้ากองทุน 
กรณีซ้ือสินค้าก าไรจะต้องไม่ต่ ากว่าการส่งเข้ากองทุน   

รวมทั้งสิ้น    
 

** หมายเหตุ   ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานการด าเนินงาน อาทิ รูปถ่าย ใบเสร็จ หรือ อ่ืนๆที่สามารถอ้างอิงได้  
โดยจะต้องเป็นผลการด าเนินงานในปี 2560  
 
ข้าพเจ้า .................................................................................. ต าแหน่ง.......................... ................................ 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่เสนอเข้ารับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2560 เป็นจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอ 
  (................................................................) 

ต าแหน่ง .......................................................... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- 

******กรุณาส่งแบบตอบรบักลับมาที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ****** 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน หมายเลขโทรสาร 02  354 5026 โทรศัพท์ 02-354 3893 

ติดต่อ นางสาววัลลภา มณีเชษฐา 087 191 1048 หรือ นางลัดดา พ่วงไพโรจน์ 092 637 4544 

หรือทาง E- mail:deppolicy@gmail.com กรุณาส่งแบบตอบรับภายใน วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

เอกสารหมายเลข 1 



 
4 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 

องค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านอ่ืน ๆ 
 

1. จ านวนลูกจ้างท้ังหมด.......................คน 
2. กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ อาทิ กายอุปกรณ์ กีฬา การศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ

คนพิการ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
2.1 องค์กรที่มีจ านวนพนักงานตั้งแต่  0 – 100 คน  จ านวนเงินสนับสนุน 1,000,000.- บาทข้ึนไป   
2.2 องค์กรที่มีจ านวนพนักงานตั้งแต่  101 - 400 คน  จ านวนเงินสนับสนุน 3,000,000.- บาทข้ึนไป 
2.3 องค์กรที่มีจ านวนพนักงานตั้งแต่  401 คนขึ้นไป  จ านวนเงินสนับสนุน 3,000,000.- บาทข้ึนไป 

 

ล าดับ รายการ มูลค่า 
1. 

 
  

2.   
 

** ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานการด าเนินงาน อาทิ รูปถ่าย ใบเสร็จ หรือ อ่ืนๆที่สามารถอ้างอิงได้ โดยจะต้องเป็นผล
การด าเนินงานในปี 2560  

 

  
ข้าพเจ้า .................................................................................. ต าแหน่ง.......................... ................................ 
 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่เสนอเข้ารับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2560 เป็นจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอ 
  (................................................................) 

ต าแหน่ง .......................................................... 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

******กรุณาส่งแบบตอบรบักลับมาที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ****** 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน หมายเลขโทรสาร 02  354 5026 โทรศัพท์ 02-354 3893 

ติดต่อ นางสาววัลลภา มณีเชษฐา 087 191 1048 หรือ นางลัดดา พ่วงไพโรจน์ 092 637 4544 

หรือทาง E- mail:deppolicy@gmail.com กรุณาส่งแบบตอบรับภายใน วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 



 
5 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม 
(ได้รับรางวัลดีเด่นติดต่อกันมาแล้ว 4 ป)ี 

 

องค์กรที่ส่งเสริมการมีงานท าของคนพิการ 
 

1. การจ้างงานคนพิการ  (มาตรา 33) (พร้อมเอกสารแนบ) 
1.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมงานด้านคนพิการ      ปี 
1.2  จ านวนลูกจ้างท้ังหมด  คน  จ านวนลูกจ้างพิการ  คน 
1.3 สวัสดิการอื่นๆท่ีส่งเสริมและสนับสนุนแก่ลูกจ้างพิการ เช่น บริการรถรับ - ส่ง พนักงาน ,ที่พัก เป็นต้น 
  มี  ไม่มี 
1.4 มูลค่าการจ้างงานคนพิการทั้งหมด…………………………………………….บาทต่อปี 
***ตัวอย่างเอกสารแนบการจ้างงานคนพิการ*** 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ ความพิการ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน 
       

 

2. การจ้างเหมาหรือสัมปทาน  (มาตรา 35) (พร้อมเอกสารแนบ) 
 

ล าดับ รายการ มูลค่า 
1. การให้สัมปทานพ้ืนที่ หรือการใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่หรือทรัพย์ของ

หน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการ 
  

2. การจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ   
3. การจ้างเหมาช่วงงานหรือเหมาบริการ   
4. การฝึกงานให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแล   
5. การจัดอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการส าหรับคนพิการใน 

สถานประกอบการ   
6. การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ (กรณีท่ีมีคนพิการทางการได้ยิน 20 คนข้ึนไป)   
7. การช่วยเหลืออ่ืนใด เช่น การสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงการ

ซื้อผลิตภัณฑ์จากคนพิการ โดยมูลค่าจะต้องไม่ต่ ากว่าการส่งเงินเข้ากองทุน 
กรณีซ้ือสินค้าก าไรจะต้องไม่ต่ ากว่าการส่งเข้ากองทุน   

รวมทั้งสิ้น    
 

** หมายเหตุ   ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานการด าเนินงาน อาทิ รูปถ่าย ใบเสร็จ หรือ อ่ืนๆที่สามารถอ้างอิงได้   
โดยจะต้องเป็นผลการด าเนินงานในปี 2560  
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6 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 
6. ตารางเปรียบเทียบการสนับสนุนงานด้านคนพิการ 
 

การด าเนินงานในปีที่ผ่านมา การด าเนินงานในปัจจุบนั 
  

 

ข้าพเจ้า .................................................................................. ต าแหน่ง.......................... ................................ 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่เสนอเข้ารับรางวัลองค์กรทีส่นับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2560 เป็นจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอ 
  (................................................................) 

ต าแหน่ง ........................................................... 
 

******กรุณาส่งแบบตอบรบักลับมาที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ****** 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน หมายเลขโทรสาร 02  354 5026 โทรศัพท์ 02-354 3893 

ติดต่อ นางสาววัลลภา มณีเชษฐา 087 191 1048 หรือ นางลัดดา พ่วงไพโรจน์ 092 637 4544 

หรือทาง E- mail: deppolicy@gmail.com กรุณาส่งแบบตอบรบัภายใน วันพุธที ่1 พฤศจิกายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม 
 (ได้รับรางวัลดีเด่นติดต่อกันมาแล้ว 4 ปี) 

 

องค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านอ่ืน ๆ 
1. จ านวนลูกจ้างท้ังหมด.......................คน   
2. กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ อาทิ กายอุปกรณ์ กีฬา การศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวก

ส าหรับคนพิการ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
2.1  องค์กรที่มีจ านวนพนักงานตั้งแต่  0 – 100 คน  จ านวนเงินสนับสนุน 1,000,000.- บาทข้ึนไป   
2.2  องค์กรที่มีจ านวนพนักงานตั้งแต่  101 - 400 คน  จ านวนเงินสนับสนุน 3,000,000.- บาทข้ึนไป 
2.3  องค์กรที่มีจ านวนพนักงานตั้งแต่  401 คนขึ้นไป  จ านวนเงินสนับสนุน 5,000,000.- บาทข้ึนไป 
 

ล าดับ รายการ มูลค่า 
1. 

 
  

2.   
 

** ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานการด าเนินงาน อาทิ รูปถ่าย ใบเสร็จ หรือ อ่ืนๆที่สามารถอ้างอิงได้ โดยจะต้องเป็นผล
การด าเนินงานในปี 2560  

 
6. ตารางเปรียบเทียบการสนับสนุนงานด้านคนพิการ 
 

การด าเนินงานในปีที่ผ่านมา การด าเนินงานในปัจจุบนั 
  

  
ข้าพเจ้า .................................................................................. ต าแหน่ง.......................... ................................ 
 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่เสนอเข้ารับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2560 เป็นจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอ 
  (................................................................) 

ต าแหน่ง .......................................................... 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- 

******กรุณาส่งแบบตอบรบักลับมาที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ****** 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน หมายเลขโทรสาร 02  354 5026 โทรศัพท์ 02-354 3893 

ติดต่อ นางสาววัลลภา มณีเชษฐา 087 191 1048 หรือ นางลัดดา พ่วงไพโรจน์ 092 637 4544 

หรือทาง E- mail:deppolicy@gmail.com กรุณาส่งแบบตอบรับภายใน วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
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