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ขอตกลงและเงื่อนไขในการใหบริการผูชวยคนพิการ
ขอตกลงและเงื่อนไขในการใหบริการผูชวยคนพิการ
เปนความตกลงเกี่ยวกับเงือ่ นไขและ
ขอบเขตการใหบริการผูชวยคนพิการ ของ “ศูนยการดํารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุร”ี
ในฐานะ
หนวยงานที่ใหบริการผูชวยคนพิการในจังหวัดนนทบุรี ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “หนวยบริการ” กับคนพิการทีม่ ี
ความประสงคและความจําเปนตองมีผูชวยคนพิการ ซึ่งตอไปนีจ้ ะเรียกวา “ผูร ับบริการ” โดยผูร ับบริการ
จะตองตกลงยินยอมตามขอตกลงและเงื่อนไขในการใหบริการ กอนที่จะรับการบริการ หากมีขอสงสัย และ/
หรือ ไมเขาใจ กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาที่ผรู ับผิดชอบไดโดยตรง ในวันและเวลาทําการ
1. “ผูรับบริการ” ที่ประสงคจะใชบริการผูชวยคนพิการ จะตองมีบัตรประจําตัวคนพิการและ
เปนคนพิการที่มีความจําเปนตองมีผูชวยคนพิการเพื่อใหสามารถปฏิบัติกจิ วัตรทีส่ ําคัญในการดํารงชีวิต รวมทั้ง
ตองมีภูมิลําเนาหรือมีที่พักอาศัยอยูในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
2. “หนวยบริการ” ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจัดใหบริการแกคนพิการทีม่ ีความจําเปนตอง
มีผูชวยคนพิการ ตามบัญชีรายชื่อทีผ่ านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทํางานจัดบริการผูชวยคนพิการประจํา
จังหวัดนนทบุรี เปนลําดับแรกกอน ในกรณี คนพิการมีความจําเปนตองมีผูชวยคนพิการ แตยังไมไดยื่นคําขอมี
ผูชวยของคนพิการ หรือยื่นคําขอแลว แตยังไมไดรับอนุมัติ หรือขาดคุณสมบัติในขอ 1. ใหอยูในดุลยพินิจของ
“หนวยบริการ” ที่จะพิจารณาจัดใหบริการตามความเหมาะสมตอไป
3. “ผูรบั บริการ”
จะตองศึกษาทําความเขาใจในแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ
และบทบาทหนาที่ของผูชวยคนพิการในการใหความชวยเหลือเฉพาะบุคคล
ตลอดจนพัฒนาทักษะในการ
วางแผนและการจัดสรรเวลาในการรับความชวยเหลือ เพื่อใหบริการผูชวยคนพิการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด ในกรณีคนพิการรายใหม ที่ไมมีประสบการณหรือขาดความมั่นใจในการขอความ
ชวยเหลือจากผูชวยคนพิการ หรือไมสามารถบอกความตองการของตนได ควรไดรบั การฝกทักษะในการทํางาน
รวมกับผูชวยคนพิการ จาก “หนวยบริการ” กอน
4. “ผูรบั บริการ” จะตองประเมินความตองการของตนเองวาตองการใหผูชวยคนพิการชวยใน
เรื่องใดบาง ในชวงเวลาใด เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํา “แผนปฏิบัตงิ าน” ใหผูชวยคนพิการทําความ
เขาใจในสิง่ ที่คนพิการตองการใหชวยเหลือไดอยางชัดเจน
5. “ผูรบั บริการ” ตกลงรับทราบขอจํากัดในการใหบริการผูชวยคนพิการของ “หนวยบริการ”
อันไดแก จํานวนผูชวยคนพิการที่มีอยูอยางจํากัด, การไมสามารถจัดหาผูชวยคนพิการเพศเดียวกับคนพิการมา
ใหบริการ, จํานวนชั่วโมงผูชวยคนพิการที่ไดรบั จัดสรรไมเพียงพอกับความตองการ, การไมสามารถใหบริการ
ผูชวยคนพิการแกคนพิการในกรณีฉุกเฉิน/เรงดวน หรือชวงวันหยุดยาว, การใหบริการแกคนพิการนอกพื้นที่
และชวงเวลาในการใหบริการที่ยงั ขึ้นอยูกับความสมัครใจของตัวผูชวยคนพิการเปนสําคัญ เปนตน
6. “หนวยบริการ” จะจัดหาผูชวยคนพิการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูชวยคนพิการ ซึ่งมี
ความรูความสามารถและทักษะในการใหความชวยเหลือคนพิการ มีความพรอมในการทํางานรวมกับคนพิการ
อยางใหเกียรติ เคารพสิทธิซงึ่ กันและกัน รับผิดชอบตอหนาที่ ตลอดจนสามารถปฏิบัตงิ านใหความชวยคนพิการ
ไดตามแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ มาปฏิบัติหนาที่ใหความชวยเหลือคนพิการใหสามารถดํารง
ชีวิตประจําวันได และ/หรือเขามีสวนรวมทางสังคมภายในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งตามความจําเปน ภายใต
ขอตกลงและเงื่อนไขในการใหบริการนี้

7. เมื่อ “หนวยบริการ” จัดหาผูชวยคนพิการทีเ่ หมาะสมได จะแจงให “ผูรบั บริการ” มาทํา
สัญญาการใหบริการผูชวยคนพิการกับ “หนวยบริการ” จากนั้น “หนวยบริการ” จึงจะสงผูชวยคนพิการไป
ใหบริการตามแผนปฏิบัตงิ านที่ทงั้ สองฝายกําหนดขึ้นรวมกัน โดย “ผูรับบริการ” ไมตองจายคาตอบแทนผูชวย
คนพิการแตประการใด
8. “ผูร ับบริการ” ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวของ และใหความรวมมือกับหนวยบริการ
ในการจัดใหบริการ โดย “ผูรบั บริการ” ตกลง/ยินยอมใหผูชวยคนพิการที่ “หนวยบริการ” จัดสงไปปฏิบัติ
หนาที่ใหความชวยเหลือคนพิการใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันได และ/หรือเขามีสวนรวมทางสังคมภายใน
ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งตามความจําเปน ภายใตเงือ่ นไขที่กําหนดไวในสัญญาการใหบริการ ทัง้ นี้ สูงสุดไม
เกิน 6 ชั่วโมง ตอวัน หรือไมเกิน 180 ชั่วโมง ตอเดือน
9. “ผูรบั บริการ” หรือบุคคลซึ่งเปนผูดูแลคนพิการ มีหนาที่บริหารจัดการเวลาและปรับ
สภาพแวดลอม เพือ่ ใหผูชวยคนพิการสามารถปฏิบัตหิ นาที่ใหความชวยเหลือคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภายใตขอจํากัดที่มี รวมทั้งใหสญ
ั ญาวาจะไมใชงานผูชวยคนพิการ นอกเหนือจากงานที่กําหนดในแผนปฏิบัติ
งาน และจะไมจายคาตอบแทนอื่นใดแกผูชวยคนพิการ เวนแตเปนการปฏิบัติงานนอกเหนือจากหนาที่ตามที่
กําหนดในสัญญาการใหบริการ
ในการปฏิบัตหิ นาที่ใหความชวยเหลือคนพิการของผูชวยคนพิการ “ผูรับบริการ” หรือบุคคล
ซึ่งเปนผูดูแลคนพิการมีหนาที่มอบหมายงานใหผูชวยคนพิการปฏิบัตติ ามความจําเปนของคนพิการ รวมทั้งเปน
ผูรบั ผิดชอบจัดหาวัสดุอุปกรณ/ของใชทจี่ ําเปน หรือคาใชจา ยอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัตงิ านนั้น เชน คาถุง
มือยาง ผาปดจมูก แผนรองกันเปอน ผาออมผูใหญสําเร็จรูป เปนตน
10. ในกรณีที่ “ผูรบั บริการ” ไมประสงคใหผูชวยคนพิการมาปฏิบัติงานใหความชวยเหลือคน
พิการ ตามแผนปฏิบัตงิ านที่กําหนด หรือตองการเปลี่ยนแปลง วัน/เวลา/สถานที่ ในการใหความชวยเหลือคน
พิการ “ผูร ับบริการ” จะตองแจงให “หนวยบริการ” ทราบลวงหนากอนทุกครั้ง อยางนอย 1-3 วัน กอนถึง
วันที่กําหนด
11. ในกรณีที่ “หนวยบริการ” ไมสามารถประสานจัดหาผูชวยคนพิการที่เหมาะสม มา
ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือคนพิการตามแผนปฏิบัตงิ านทีก่ ําหนดได หรือในวันเวลา/สถานที่ ที่ “ผูรบั บริการ”
แจงขอเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขในขอ 10. “หนวยบริการ” จะตองแจงให “ผูร ับบริการ” ทราบลวงหนากอน
ทุกครั้ง อยางนอย 1-3 วัน กอนถึงวันที่กําหนด
12. ในกรณีที่ “ผูรับบริการ” มีปญหา/คําถาม/ขอสงสัย ในการใชบริการผูชวยคนพิการ หรือ
ตองการเปลี่ยนตัวผูชวยคนพิการ เนื่องจากมีปญ
 หาหรือรูส ึกไมสบายใจในการปฏิบัติหนาที่ของผูชวยคนพิการ
หรือตองการบอกเลิกสัญญากับ “หนวยบริการ” ไมวากรณีใด ๆ
“ผูรบั บริการ” สัญญาวาจะไมกระทําการใด ๆ เพื่อแกไขปญหาหรือหาคําตอบขอสงสัยที่
เกิดขึ้นโดยพละการ และจะรีบแจงถึง คําถาม/ขอสงสัย สาเหตุของปญหา พฤติกรรม หรือการกระทําที่ไม
เหมาะสมของผูชวยคนพิการ ให “หนวยบริการ” ทราบทันที ทั้งนี้ เพื่อขอรับคําปรึกษา/จัดการแกไขปญหา/
เปลี่ยนตัวผูชวยคนพิการ หรือยกเลิกสัญญาการใหบริการ แลวแตกรณี ตอไป
13. ในกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นแก “ผูรับบริการ” อันเนื่องมาจากการปฏิบัตหิ นาที่ของ
ผูชว ยคนพิการ “ผูรับบริการ” จะตองรีบแจงความรองทุกขเพือ่ ดําเนินคดีตามกฎหมายกับผูชวยคนพิการ
ในทันที โดย “หนวยบริการ” ไมมีสวนรับผิดชอบแตประการใด เวนแตการใหขอมูลเพื่อเปนประโยชนตอรูปคดี
หรือการชวยติดตามตัวผูชวยคนพิการใหเทานั้น
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14. หาก “ผูรบั บริการ” ทําผิดขอตกลงหรือผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด “หนวยบริการ” สามารถ
บอกกลาวหรือแจงเปนหนังสือให “ผูรบั บริการ” ทราบ เพื่อแกไขเยียวยาภายใน 7 วันทําการ หาก
“ผูรบั บริการ” เพิกเฉย หรือไมแกไขเยียวยาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด “หนวยบริการ” มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได
นอกจากนี้ การสิ้นสุดสัญญาการใหบริการ อาจสิ้นสุดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) คนพิการถึงแกความตาย หรือไมมีความจําเปนตองมีผูชวยคนพิการ
(2) คนพิการหรือผูดูแลคนพิการขอยกเลิกการใหบริการ
(3) หนวยบริการ ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการนี้
(4) คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งบอกบอกเลิกสัญญา
15. “หนวยบริการ” สงวนสิทธิทจี่ ะแกไขเพิ่มเติมขอตกลงและเงื่อนไขในการใหบริการผูชวย
คนพิการ และ/หรือ ยกเลิกการใหบริการผูชวยคนพิการ แก “ผูรบั บริการ” เมื่อใดก็ได โดยไมจําเปนตองชี้แจง
เหตุผล แตอยางใด
16. “ผูร ับบริการ” ยินยอมและตกลงปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขในการใหบริการผูชวย
คนพิการตามที่ไดกําหนดในเอกสารนี้
รวมถึงเงือ่ นไขและขอกําหนดที่จะจัดใหมีขึ้นในภายหนา
และ
“ผูรบั บริการ” ยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
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