
ขอตกลงและเง่ือนไขในการใหบริการผูชวยคนพิการ 

  ขอตกลงและเงื่อนไขในการใหบริการผูชวยคนพิการ  เปนความตกลงเกี่ยวกบัเงือ่นไขและ
ขอบเขตการใหบริการผูชวยคนพิการ ของ “ศูนยการดํารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบรุ”ี ในฐานะ
หนวยงานที่ใหบรกิารผูชวยคนพิการในจงัหวัดนนทบุรี ซึง่ตอไปน้ีจะเรียกวา “หนวยบริการ” กับคนพิการทีม่ี
ความประสงคและความจําเปนตองมีผูชวยคนพิการ ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “ผูรับบริการ”  โดยผูรับบรกิาร
จะตองตกลงยินยอมตามขอตกลงและเงื่อนไขในการใหบริการ กอนที่จะรบัการบรกิาร หากมีขอสงสัย และ/
หรือ ไมเขาใจ กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดโดยตรง ในวันและเวลาทําการ 

1. “ผูรับบรกิาร” ที่ประสงคจะใชบริการผูชวยคนพิการ จะตองมบีัตรประจําตัวคนพิการและ
เปนคนพิการที่มีความจําเปนตองมผีูชวยคนพิการเพื่อใหสามารถปฏิบัติกจิวัตรทีส่ําคัญในการดํารงชีวิต รวมทั้ง
ตองมีภูมิลําเนาหรือมทีี่พักอาศัยอยูในพื้นที่จงัหวัดนนทบุรี   

2. “หนวยบริการ” ขอสงวนสทิธิในการพจิารณาจัดใหบริการแกคนพิการทีม่ีความจําเปนตอง
มีผูชวยคนพิการ ตามบญัชีรายช่ือทีผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทํางานจัดบริการผูชวยคนพิการประจํา
จังหวัดนนทบุรี เปนลําดับแรกกอน  ในกรณี คนพิการมีความจําเปนตองมีผูชวยคนพิการ แตยังไมไดย่ืนคําขอมี
ผูชวยของคนพิการ หรือย่ืนคําขอแลว แตยังไมไดรับอนุมัติ หรือขาดคุณสมบัติในขอ 1. ใหอยูในดุลยพินิจของ 
“หนวยบริการ” ที่จะพิจารณาจัดใหบริการตามความเหมาะสมตอไป 

3. “ผูรบับริการ” จะตองศึกษาทําความเขาใจในแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ 
และบทบาทหนาที่ของผูชวยคนพิการในการใหความชวยเหลือเฉพาะบุคคล ตลอดจนพฒันาทกัษะในการ
วางแผนและการจัดสรรเวลาในการรับความชวยเหลือ เพื่อใหบรกิารผูชวยคนพิการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด ในกรณีคนพิการรายใหม ที่ไมมีประสบการณหรือขาดความมั่นใจในการขอความ
ชวยเหลือจากผูชวยคนพิการ หรือไมสามารถบอกความตองการของตนได ควรไดรบัการฝกทักษะในการทํางาน
รวมกับผูชวยคนพิการ จาก “หนวยบริการ” กอน 

4. “ผูรบับริการ” จะตองประเมินความตองการของตนเองวาตองการใหผูชวยคนพิการชวยใน
เรื่องใดบาง  ในชวงเวลาใด เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจดัทํา “แผนปฏิบัติงาน” ใหผูชวยคนพิการทําความ
เขาใจในสิง่ที่คนพิการตองการใหชวยเหลือไดอยางชัดเจน  

5. “ผูรบับริการ” ตกลงรับทราบขอจํากัดในการใหบรกิารผูชวยคนพิการของ “หนวยบริการ” 
อันไดแก จํานวนผูชวยคนพิการที่มีอยูอยางจํากัด, การไมสามารถจัดหาผูชวยคนพิการเพศเดียวกบัคนพิการมา
ใหบรกิาร, จํานวนช่ัวโมงผูชวยคนพิการที่ไดรบัจัดสรรไมเพียงพอกบัความตองการ, การไมสามารถใหบรกิาร
ผูชวยคนพิการแกคนพิการในกรณีฉุกเฉิน/เรงดวน หรือชวงวันหยุดยาว, การใหบริการแกคนพกิารนอกพื้นที ่
และชวงเวลาในการใหบริการที่ยังข้ึนอยูกับความสมัครใจของตัวผูชวยคนพิการเปนสําคัญ เปนตน 

6. “หนวยบริการ” จะจัดหาผูชวยคนพิการที่ผานการฝกอบรมหลกัสูตรผูชวยคนพกิาร ซึ่งมี
ความรูความสามารถและทักษะในการใหความชวยเหลือคนพิการ มีความพรอมในการทํางานรวมกับคนพิการ
อยางใหเกียรติ เคารพสิทธิซึง่กันและกัน รับผิดชอบตอหนาที่ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานใหความชวยคนพิการ
ไดตามแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ  มาปฏิบัติหนาที่ใหความชวยเหลอืคนพิการใหสามารถดํารง
ชีวิตประจําวันได และ/หรือเขามีสวนรวมทางสังคมภายในระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงตามความจําเปน ภายใต
ขอตกลงและเงื่อนไขในการใหบริการน้ี  
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7. เมื่อ “หนวยบริการ” จัดหาผูชวยคนพิการทีเ่หมาะสมได จะแจงให “ผูรบับริการ” มาทํา
สัญญาการใหบริการผูชวยคนพิการกบั “หนวยบรกิาร” จากน้ัน “หนวยบริการ” จงึจะสงผูชวยคนพิการไป
ใหบรกิารตามแผนปฏิบัติงานที่ทัง้สองฝายกําหนดข้ึนรวมกัน   โดย “ผูรับบรกิาร” ไมตองจายคาตอบแทนผูชวย
คนพิการแตประการใด 

8. “ผูรับบริการ” ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวของ และใหความรวมมือกบัหนวยบริการ
ในการจัดใหบริการ โดย “ผูรบับริการ” ตกลง/ยินยอมใหผูชวยคนพิการที่ “หนวยบริการ” จัดสงไปปฏิบัติ
หนาที่ใหความชวยเหลือคนพิการใหสามารถดํารงชีวิตประจาํวันได และ/หรือเขามสีวนรวมทางสงัคมภายใน
ระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงตามความจําเปน ภายใตเงือ่นไขที่กําหนดไวในสัญญาการใหบริการ ทัง้น้ี สงูสุดไม
เกิน 6  ช่ัวโมง ตอวัน หรือไมเกิน 180 ช่ัวโมง ตอเดือน  

9. “ผูรบับริการ” หรือบุคคลซึ่งเปนผูดูแลคนพิการ มหีนาที่บริหารจัดการเวลาและปรบั
สภาพแวดลอม เพือ่ใหผูชวยคนพิการสามารถปฏิบัติหนาที่ใหความชวยเหลอืคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ภายใตขอจํากัดที่มี  รวมทั้งใหสญัญาวาจะไมใชงานผูชวยคนพิการ นอกเหนือจากงานที่กําหนดในแผนปฏิบัติ
งาน และจะไมจายคาตอบแทนอื่นใดแกผูชวยคนพิการ เวนแตเปนการปฏิบัติงานนอกเหนือจากหนาที่ตามที่
กําหนดในสญัญาการใหบริการ  

ในการปฏิบัติหนาที่ใหความชวยเหลือคนพกิารของผูชวยคนพิการ “ผูรับบรกิาร” หรือบุคคล
ซึ่งเปนผูดูแลคนพิการมหีนาที่มอบหมายงานใหผูชวยคนพิการปฏิบัติตามความจําเปนของคนพิการ รวมทั้งเปน
ผูรบัผิดชอบจัดหาวัสดุอุปกรณ/ของใชทีจ่ําเปน หรือคาใชจายอันอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานน้ัน เชน คาถุง
มือยาง ผาปดจมกู แผนรองกันเปอน ผาออมผูใหญสําเรจ็รปู เปนตน 

10. ในกรณีที่ “ผูรบับริการ” ไมประสงคใหผูชวยคนพิการมาปฏิบัติงานใหความชวยเหลือคน
พิการ ตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด หรอืตองการเปลี่ยนแปลง วัน/เวลา/สถานที่ ในการใหความชวยเหลือคน
พิการ “ผูรับบริการ” จะตองแจงให “หนวยบริการ” ทราบลวงหนากอนทกุครั้ง อยางนอย 1-3 วัน กอนถึง
วันที่กําหนด  

11. ในกรณีที่ “หนวยบริการ” ไมสามารถประสานจัดหาผูชวยคนพิการที่เหมาะสม มา
ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือคนพกิารตามแผนปฏิบัติงานทีก่ําหนดได หรือในวันเวลา/สถานที่ ที่ “ผูรบับริการ” 
แจงขอเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขในขอ 10.  “หนวยบริการ” จะตองแจงให “ผูรับบริการ” ทราบลวงหนากอน
ทุกครั้ง อยางนอย 1-3 วัน กอนถึงวันที่กําหนด 

12. ในกรณีที่ “ผูรับบรกิาร” มีปญหา/คําถาม/ขอสงสัย ในการใชบรกิารผูชวยคนพิการ หรือ
ตองการเปลี่ยนตัวผูชวยคนพิการ เน่ืองจากมีปญหาหรือรูสึกไมสบายใจในการปฏิบัติหนาที่ของผูชวยคนพิการ 
หรือตองการบอกเลิกสญัญากบั “หนวยบริการ” ไมวากรณีใด ๆ   

“ผูรบับริการ” สัญญาวาจะไมกระทําการใด ๆ เพื่อแกไขปญหาหรือหาคําตอบขอสงสัยที่
เกิดข้ึนโดยพละการ  และจะรีบแจงถึง คําถาม/ขอสงสัย สาเหตุของปญหา พฤติกรรม หรอืการกระทําที่ไม
เหมาะสมของผูชวยคนพิการ ให “หนวยบรกิาร” ทราบทนัที ทั้งน้ี เพื่อขอรบัคําปรึกษา/จัดการแกไขปญหา/
เปลี่ยนตัวผูชวยคนพิการ หรือยกเลิกสัญญาการใหบริการ แลวแตกรณี ตอไป 

13. ในกรณีมีความเสียหายเกิดข้ึนแก “ผูรับบริการ” อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูชวยคนพิการ  “ผูรับบรกิาร” จะตองรีบแจงความรองทุกขเพือ่ดําเนินคดีตามกฎหมายกบัผูชวยคนพิการ
ในทันที โดย “หนวยบรกิาร” ไมมีสวนรับผิดชอบแตประการใด เวนแตการใหขอมูลเพื่อเปนประโยชนตอรปูคดี
หรือการชวยติดตามตัวผูชวยคนพิการใหเทาน้ัน   
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14. หาก “ผูรบับริการ” ทําผิดขอตกลงหรือผิดสัญญาขอหน่ึงขอใด “หนวยบรกิาร” สามารถ
บอกกลาวหรือแจงเปนหนังสือให “ผูรบับริการ” ทราบ เพื่อแกไขเยียวยาภายใน 7 วันทําการ หาก 
“ผูรบับริการ” เพิกเฉย หรือไมแกไขเยียวยาใหแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาที่กําหนด “หนวยบริการ”  มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได  

นอกจากน้ี การสิ้นสุดสญัญาการใหบรกิาร อาจสิ้นสุดในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี  
(1) คนพิการถึงแกความตาย หรือไมมีความจําเปนตองมผีูชวยคนพิการ 
(2) คนพิการหรือผูดูแลคนพิการขอยกเลกิการใหบริการ 

(3) หนวยบรกิาร ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการน้ี  
(4) คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงบอกบอกเลิกสัญญา  

15. “หนวยบริการ” สงวนสิทธิทีจ่ะแกไขเพิ่มเติมขอตกลงและเงื่อนไขในการใหบรกิารผูชวย
คนพิการ และ/หรอื ยกเลิกการใหบรกิารผูชวยคนพิการ แก “ผูรบับริการ” เมื่อใดก็ได โดยไมจําเปนตองช้ีแจง
เหตุผล แตอยางใด  

16. “ผูรับบริการ” ยินยอมและตกลงปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขในการใหบรกิารผูชวย
คนพิการตามที่ไดกําหนดในเอกสารน้ี รวมถึงเงือ่นไขและขอกําหนดที่จะจัดใหมีข้ึนในภายหนา และ    
“ผูรบับริการ” ยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ 

******************************* 

 


