หมอแดงช่ างตอบ : คุยกันเบา ๆ เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการ
บทความโดย : คุณลัดดา เตมีย์
ผู้อานวยการงานที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จากัด

ปี นี ้คนที่ทางาน HR หลายองค์กรคงจะมีเรื่ องที่ต้องคิดและต้ องให้ คาปรึ กษากับเจ้ าของกิจการ
เกี่ยวกับเรื่ อง พระราชบัญญัติว่าด้ วยเรื่ องคนพิการ ที่ได้ มีการประกาศใช้ กฎกระทรวงฉบับใหม่ปี 2554 ว่า
ด้ วยการกาหนดจานวนคนพิการที่ นายจ้ างหรื อสถานประกอบการต้ องรั บเข้ าทางานและจานวนเงิ นที่
นายจ้ างหรื อ เจ้ าของสถานประกอบการจะต้ องนาส่งเข้ ากองทุนส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กันอยูใ่ ช่ไหมคะ
จริง ๆ แล้ ว กฎหมายเรื่ องนี ้ไม่ใช่เรื่ องใหม่ แต่มีมานานแล้ ว เพียงแต่วา่ ไม่ได้ เข้ มข้ นเท่ากับฉบับใหม่
ที่เพิ่งจะออกมา กล่าวคือ เดิมบริ ษัทต้ องรับคนพิการ 1 คนต่อจานวนพนั กงานทุก 200 คนและกฎหมาย
ยืดหยุน่ ให้ บริษัททาประกาศหาคนพิการเข้ าทางานก่อน ถ้ าหาไม่ได้ จริ ง ๆ (ต้ องมีหลักฐานแสดงด้ วยนะคะ)
ก็ไม่ต้องส่งเงินเข้ ากองทุน เพราะได้ แสดงเจตนาแล้ วว่า พยายามหาคนพิการมาทางานแล้ ว แต่หาไม่ได้ จริง ๆ
แต่พอกฎกระทรวงว่าด้ วยเรื่ องการกาหนดจานวนคนพิการและจานวนเงินที่ต้องนาส่งเข้ ากองทุน
พ.ศ. 2554 ที่ออกมาใหม่ มีการแก้ ไขเป็ นว่าบริ ษัทต้ องรับคนพิการ 1 คนต่อจานวนพนักงานทุก 100คน
และก็ไม่ได้ กล่าวถึงเรื่ องที่ยืดหยุน่ ให้ หาคนพิการมาทางานก่อน ถ้ าหาไม่ได้ จริง ๆ ก็ไม่ต้องส่งเงินเข้ ากองทุน
อีกต่อไป ซึง่ หมายความว่า บริษัทมีทางเลือกทางใดทางหนึง่ ต่อไปนี ้ คือ
1. รับคนพิการ
2. ส่งเงินเข้ ากองทุน
3. จัดสถานที่ให้ ขายของ, จัดจ้ างเหมาช่วงงาน,ฝึ กงานให้ หรื อให้ ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คน
พิการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ซึ่งต้ องเข้ าไปดูรายละเอียดกันอีกที่ ทาให้ แทบทุก

องค์กรต้ องตื่นตัวในเรื่ องนี ้มากขึ ้น เพราะนัน่ หมายถึงว่า ยิ่งองค์กรมีจานวนพนักงานมาก
เท่าไรหากไม่ได้ รับคนพิการเข้ าทางาน จานวนเงินที่ต้องนาส่งเข้ ากองทุนก็จะมากขึ ้นเท่านัน้
ลองคานวณดูเล่น ๆ นะคะ ค่าแรงขันต
้ ่าสุดตอนนี ้คือ 222 บาท (อัตราของจังหวัดพะเยา)คูณด้ วย
365 ซึง่ จะเท่ากับต้ องส่งเงินเข้ ากองทุน 81,030 บาทต่อปี ตอ่ คนพิการ 1 คนที่ไม่ได้ รับเข้ าทางาน ดังนันหาก
้
มีพนักงาน 1,000 คน ต้ องรับคนพิการเข้ าทางาน 10 คน หากไม่ได้ รับ ก็ต้องส่งเงินเข้ ากองทุนปี ละเท่ากับ
81,030 x 10 = 810,300 บาทต่อปี เกือบ 1 ล้ านเชียวนะคะ ไม่ใช่ตวั เลขน้ อย ๆ เลยค่ะ
เรื่ องนี ้หากมองในแง่ของการให้ ความช่วยเหลือสังคม ก็เป็ นเรื่ องที่ดีเรื่ องหนึ่งทีเดียวไม่ใช่หรื อคะ
หากทุก องค์ ก รคิ ด ว่า ท าให้ อ งค์ ก รต่า ง ๆ มี โอกาสท า CSR

ได้ ท างหนึ่ง และยัง ได้ ท าทุก ปี อี ก ด้ ว ย

นอกเหนือจากทางอื่น ๆ ที่ก็ได้ ทากันอยูแ่ ล้ ว ซึง่ เท่าที่ได้ ยินได้ ฟังมา หลาย ๆ องค์กรก็เห็นด้ วยกับความคิดนี ้
ค่ะ
อย่างไรก็ ตาม เรื่ องนีก้ ็ มี เสี ยงสะท้ อนจากนายจ้ างหลายรายเหมื อนกันว่า เมื่อมี กฎหมายออก
มาแล้ ว ก็ยินดีปฏิบตั ติ าม แต่ตดิ ปัญหาตรงที่วา่ อยากรับคนพิการเข้ าทางาน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ
แต่หาคนพิการยากเหลือเกินที่จะเหมาะสมกับลักษณะงานที่เขาจะสามารถปฏิบตั ไิ ด้
โชคดี ในเรื่ องนี ้ทางรัฐก็ให้ กลไกช่วยเหลือมาแล้ ว คือ ให้ ทางองค์กรจัดสัมปทานให้ กบั คนพิการก็ได้
คือ จัดสถานที่ให้ เขาได้ ขายของ หรื อให้ บริ การต่าง ๆ เช่น นวดแผนไทย เป็ นต้ น ซึ่งเชื่อว่าหลายองค์กรพอ
ทราบเรื่ องนี ้ก็คงเตรี ยมจัดหาที่ทางให้ ได้ ไม่ยาก
นอกจากนี ก้ ารรับคนพิการเข้ าทางานยัง ได้ รับส่วนลดหย่อนภาษี เพิ่มจากปกติ 100% รวมเป็ น
200% ด้ วย และที่สาคัญ ถ้ ารับผู้พิการเกิน 60% ของจานวนพนักงาน ก็ลดภาษี ไปได้ ถึง 300%เลยทีเดียว
ซึง่ น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะ
โดยส่วนตัว ต้ องขอสนับสนุนโครงการนี ้ของรัฐ เพราะหลายองค์กรก็ท่มุ งบประมาณไปในการทา
CSR ในรู ปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น การปลูกป่ า การเลี ้ยงอาหารเด็กกาพร้ า ซึ่งก็ทากันทุกปี หากเปลี่ยน
งบประมาณบางส่วนเหล่านันเป็
้ นการให้ งานกับคนพิการทา ถือว่าเป็ นการช่วยเหลือที่ยงั่ ยืน และเห็นผลทัน
ตา เพราะผู้พิการเองก็ดีใจ ภูมิใจที่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็ นภาระของครอบครัว ส่วนครอบครัว
ของผู้พิการเองก็จะได้ ทามาหาเลี ้ยงชีพได้ อย่างเต็มที่ เพราะไม่ต้องพะวักพะวงกับการดูแลผู้พิการ ส่วน

องค์ ก รเองก็ ไ ด้ ป ระโยชน์ ใ นแง่ ภ าพลัก ษณ์ ใ นสายตาพนัก งานและบุค คลที่ ม าติ ด ต่อ งานกับ องค์ ก ร
นอกเหนือจากส่วนลดหย่อนภาษี ดงั กล่าวมาแล้ ว
จ านวนผู้พิ การที่ ม าขึน้ ทะเบี ยนไว้ ในบ้ า นเรามี นับล้ าน หันมาจ้ างแรงงานเหล่า นี เ้ พื่ อ ทดแทน
แรงงานต่างชาติเป็ นบางส่วน ก็ถือว่าได้ ชว่ ยสังคมกันคนละไม้ คนละมือค่ะ

