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พระราชบัญญัติ 
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญติันี้ 

“คนพิการ”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ 

เขาไปมีสวนรวมทางสังคม  เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น  การไดยิน  การเคลื่อนไหว  การสื่อสาร 
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จิตใจ  อารมณ  พฤติกรรม  สติปญญา  การเรียนรู  หรือความบกพรองอื่นใด  ประกอบกับมีอุปสรรค 

ในดานตาง  ๆ  และมีความจําเปนเปนพิเศษที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด  เพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป    ทั้งนี้   

ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ประกาศกําหนด 

“การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ”  หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือความสามารถ

ของคนพิการใหมีสภาพที่ดีข้ึน  หรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู เดิมไว  โดยอาศัย

กระบวนการทางการแพทย  การศาสนา  การศึกษา  สังคม  อาชีพ  หรือกระบวนการอื่นใด  เพื่อใหคนพิการ

ไดมีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมอยางเต็มศักยภาพ 

“การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”  หมายความวา  การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการ  

การสงเสริมและพิทักษสิทธิ  การสนับสนุนใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ  มีศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย

และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป  มสีวนรวมทางสังคมอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  ภายใตสภาพแวดลอม 

ที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น

และมีฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่ต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ

หรือพระราชกฤษฎีกา  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

“องคการคนพิการแตละประเภท”  หมายความวา  องคกรสมาชิกระดับชาติตามประเภทความพิการ

ที่ไดแจงชื่อไวกับสํานักงานตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

“ผูดูแลคนพิการ”  หมายความวา  บิดา  มารดา  บุตร  สามี  ภรรยา  ญาติ  พี่นอง  หรือบุคคลอื่นใด 

ที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ 

“ผูชวยคนพิการ”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงใหความชวยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญในการดํารงชีวิต  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
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“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติประกอบดวย  

นายกรัฐมนตรี  เปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

เปนรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ปลัดกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  ผูแทนองคการคนพิการแตละประเภท

จํานวนเจ็ดคน ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ัง  โดยคํานึงถึงจํานวนสมาชิกขององคการคนพิการนั้น  และ

ผูทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนกรรมการ 

ใหเลขาธิการ  เปนกรรมการและเลขานุการ  และใหคณะกรรมการแตงต้ังขาราชการในสํานักงาน  

เปนผูชวยเลขานุการ  

มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการมีอาํนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบาย  แผนหลัก  และโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตอคณะรัฐมนตรี  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและมอบหมายใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ

ตามอํานาจหนาที่ตอไป  ทั้งนี้  นโยบายดังกลาวตองคํานึงถึงพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูดวย 

(๒) ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา  ๒๐  (๖)  มาตรา  ๓๓ 

มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง 

(๓) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายหรือกฎหมาย

อื่นใดของรัฐที่อาจมีผลกระทบตอคนพิการ  
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(๔) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยเหลือ  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ  เพื่อใหความชวยเหลือทางวิชาการ   

เงินอุดหนุน  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการตาง ๆ  อยางทั่วถึงและเปนธรรม 

(๕) วินิจฉัยและมีคําส่ังเพิกถอนการกระทําหรือหามมิใหกระทําการที่มีลักษณะเปนการเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ 

(๖) พิจารณาใหการสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐและเอกชน

เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๗) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน  และการจัดการกองทุน

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั  ระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน  

ระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุน  และการตัดหนี้เปนสูญโดยความเห็นชอบ

ของกระทรวงการคลัง  และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) จัดกิจกรรมหลักระดับชาติเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๙) อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใชเงินกองทุน  ในสวนที่เกินกวาอํานาจหนาที่ของ

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

(๑๐) กําหนดมาตรฐาน  ใหการรับรองหรือเพิกถอนการรับรององคกรดานคนพิการหรือ

องคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา ๗ กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปนับแตวันที่

ไดรับแตงต้ัง 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการขึ้นใหมภายในหกสิบวัน  

ในระหวางที่ยังไมไดแตงต้ังกรรมการขึ้นใหม  ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนง

เพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได 
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มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงต้ังพนจาก

ตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เปนบุคคลลมละลาย 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ   

(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

(๖) นายกรัฐมนตรีใหออก 

มาตรา ๙ ในกรณีที่กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหนายกรัฐมนตรี

แตงต้ังผูอื่นเปนกรรมการแทนตําแหนงที่วาง  ทั้งนี้  ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง

เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยู 

ในตําแหนง  ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ

ซ่ึงไดรับแตงต้ังไวแลว 

มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธาน

กรรมการทําหนาที่แทน  ถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   

ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งข้ึนทําหนาที่แทน 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละสามครั้ง 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหเปนการทั่วถึง  

ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ  คณะอนุกรรมการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดในแตละจังหวัดและคณะอนุกรรมการอื่น  เพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

องคประกอบ  คุณสมบัติและลักษณะตองหาม  และการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง

ของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

คณะอนุกรรมการแตละคณะตามวรรคหนึ่งใหมีคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา  ๑๙  

อยางนอยหนึ่งคนเปนอนุกรรมการ   

ใหนําความในมาตรา  ๑๐  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งโดย

อนุโลม 

มาตรา ๑๒ ใหมีสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติข้ึนเปนสวนราชการ

ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ซ่ึงไมมฐีานะเปนกรมตามมาตรา  ๑๘  วรรคส่ี  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยมีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเปนอธิบดี  เปนผูบังคับบัญชา

ขาราชการและบุคลากรของสํานักงาน 

ใหเลขาธิการ   เปนขาราชการพลเรือนสามัญ  ซ่ึงการแตงต้ังใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

มาตรา ๑๓ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล  สวนราชการ  

หนวยงานอื่น ๆ  ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศในการดําเนินงาน  การทํางาน

รวมกันในระดับนโยบาย  ยุทธศาสตรและแผนงานดานคนพิการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๒) สํารวจ  ศึกษา  วิเคราะห  รวบรวมและเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ  สถานการณของคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ เพื่อประโยชนตอการปองกัน  การรักษา  การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  และจัดทําแผนงาน  

วิเคราะห  วิจัย  ติดตาม  ประเมินผลเสนอตอคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 

(๔) สนับสนุนใหมีการจัดต้ัง  การดําเนินงาน  การสรางความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการ  

เพื่อใหสามารถทําหนาที่พิทักษสิทธิคนพิการ  ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานใหหนวยงานของรัฐ

จัดงบประมาณใหแกองคการดานคนพิการ  เพื่อดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ

หนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจงใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการชี้แจงขอเท็จจริงหรือความเห็น 

ในการปฏิบัติงาน  สงผูแทนมาชี้แจงหรือใหถอยคํา  หรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่น  มาประกอบ 

การพิจารณา 

(๒) มีหนังสือแจงใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง  หรือสงเอกสาร

หรือพยานหลักฐานอื่นมาประกอบการพิจารณา 

มาตรา ๑๕ การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ  หรือวิธีปฏิบัติของหนวยงาน

ของรัฐ  องคกรเอกชน  หรือบุคคลใดในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ 

จะกระทํามิได 

การกระทําในลักษณะที่ เปนการเลือกปฏิบัติโดยไม เปนธรรมตอคนพิการตามวรรคหนึ่ ง   

ใหหมายความรวมถึงการกระทําหรืองดเวนกระทําการที่แมจะมิไดมุงหมายใหเปนการเลือกปฏิบัติตอคนพิการ

โดยตรง  แตผลของการกระทํานั้นทําใหคนพิการตองเสียสิทธิประโยชนที่ควรจะไดรับเพราะเหตุแหง 

ความพิการดวย 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

การเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลทางวิชาการ  จารีตประเพณี  หรือประโยชนสาธารณะสนับสนุนใหกระทํา

ไดตามความจําเปนและสมควรแกกรณี  ไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคหนึ่งและ

วรรคสอง  แตผูกระทําการนั้นจะตองจัดใหมีมาตรการชวยเหลือเยียวยาหรือรักษาซึ่งสิทธิหรือประโยชน

แกคนพิการตามความจําเปนเทาที่จะกระทําได 

มาตรา ๑๖ คนพิการที่ไดรับหรือจะไดรับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะที่เปนการเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการตามมาตรา   ๑๕  มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการใหมีคําส่ังเพิกถอน

การกระทําหรือหามมิใหกระทําการนั้นได  คําส่ังของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

การรองขอตามวรรคหนึ่ง  ไมเปนการตัดสิทธิผูรองในอันที่จะฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิด

ตอศาลที่มีเขตอํานาจ  โดยใหศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายอยางอื่น  อันมิใชตัวเงินใหแกคนพิการที่ถูก

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมได  และหากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการนั้นเปนการกระทํา

โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  ศาลจะกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษใหแกคนพิการไมเกนิ

ส่ีเทาของคาเสียหายที่แทจริงดวยก็ได 

หลักเกณฑและวิธีการในการรองขอ  และการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๗ ในการใชสิทธิตามมาตรา  ๑๖  คนพิการหรือผูดูแลคนพิการอาจขอใหองคกร 

ดานคนพิการที่เกี่ยวของเปนผูรองขอหรือฟองคดีแทนได 

การฟองคดีตามมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  ไมวาคนพิการเปนผูฟองเองหรือองคกรดานคนพิการ 

ที่เกี่ยวของเปนผูฟองแทน  ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียม 

มาตรา ๑๘ ใหสํานักงานเปนสํานักงานทะเบียนกลางสําหรับคนพิการในกรุงเทพมหานคร  

โดยมีเลขาธิการ  เปนนายทะเบียนกลาง  สําหรับจังหวัดอื่นใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยจังหวัดทําหนาที่เปนสํานักงานทะเบียนจังหวัดสําหรับคนพิการในจังหวัดของตนอีกหนาที่หนึ่ง  

โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  เปนนายทะเบียนจังหวัด 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการไดรับสิทธิตามมาตรา  ๒๐  คนพิการอาจย่ืนคําขอมีบัตร

ประจําตัวคนพิการตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด  ณ  สํานักงานทะเบียนกลาง สํานักงาน

ทะเบียนจังหวัด  หรือสถานที่อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาว  คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถหรือในกรณี

ที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงข้ันไมสามารถไปยื่นคําขอดวยตนเองได  ผูปกครอง  ผูพทิักษ  ผูอนุบาล  

หรือผูดูแลคนพิการ  แลวแตกรณี  จะย่ืนคําขอแทนก็ได  แตตองนําหลักฐานวาเปนคนพิการไปแสดงตอ

นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แลวแตกรณีดวย 

การย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการและการออกบัตร  การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ   

การขอสละสิทธิของคนพิการ  และอายุบัตรประจําตัวคนพิการใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

มาตรา ๒๐ คนพิการมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดจากส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ  

ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทยและคาใชจายในการรักษาพยาบาล  

คาอุปกรณ  เคร่ืองชวยความพิการ  และส่ือสงเสริมพัฒนาการ  เพื่อปรับสภาพทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  

พฤติกรรม  สติปญญา  การเรียนรู  หรือเสริมสรางสมรรถภาพใหดีข้ึน  ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

(๒) การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติหรือแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสม

ในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาทั่วไป  หรือการศึกษาทางเลือก  หรือการศึกษานอกระบบ   

โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกสื่อ  บริการ  และความชวยเหลืออื่นใด 

ทางการศึกษาสําหรับคนพิการใหการสนับสนนุตามความเหมาะสม 

(๓) การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  การใหบริการที่มีมาตรฐาน  การคุมครองแรงงาน  มาตรการ

เพื่อการมีงานทํา  ตลอดจนไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ  และบริการสื่อ  ส่ิงอํานวยความสะดวก  

เทคโนโลยีหรือความชวยเหลืออื่นใด  เพื่อการทํางานและประกอบอาชีพของคนพิการ  ตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๔) การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองอยางเต็มที่และ 

มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแหงความเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป  ตลอดจนไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก 

และบริการตาง ๆ  ที่จําเปนสําหรับคนพิการ 

(๕) การชวยเหลือใหเขาถึงนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  การพัฒนาและบริการอันเปน

สาธารณะ  ผลิตภัณฑที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต  การชวยเหลือทางกฎหมายและการจัดหา

ทนายความวาตางแกตางคดี  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(๖) ขอมูลขาวสาร  การสื่อสาร  บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

และเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการส่ือสารสําหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจนบริการสื่อ

สาธารณะจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดในกฎกระทรวง 

(๗) บริการลามภาษามือตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(๘) สิทธิที่จะนําสัตวนําทาง   เคร่ืองมือหรืออุปกรณนําทาง  หรือเครื่องชวยความพิการใด ๆ  

ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใด  ๆ เพื่อประโยชนในการเดินทาง  และการไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก

อันเปนสาธารณะ  โดยไดรับการยกเวนคาบริการ  คาธรรมเนียม  และคาเชาเพิ่มเติมสําหรับสัตว  เคร่ืองมือ  

อุปกรณ  หรือเครื่องชวยความพิการดังกลาว 

(๙) การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

(๑๐) การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย  การมีผูชวยคนพิการ  หรือการจัดใหมีสวัสดิการอื่น  

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

ผูชวยคนพิการ  ใหมีสิทธิไดรับการลดหยอนหรือยกเวนคาบริการ  คาธรรมเนียมตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 

คนพิการที่ไมมีผูดูแลคนพิการ  มีสิทธิไดรับการจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยและการเลี้ยงดู 

จากหนวยงานของรัฐ  ในกรณีที่มีสถานสงเคราะหเอกชนจัดที่อยูอาศยัและสวัสดิการใหแลว  รัฐตองจัดเงิน

อุดหนุนใหแกสถานสงเคราะหเอกชนนั้น  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 
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ผูดูแลคนพิการมีสิทธิไดรับบริการใหคําปรึกษา  แนะนํา  ฝกอบรมทักษะ  การเลี้ยงดู  การจัดการศึกษา  

การสงเสริมอาชีพและการมีงานทํา  ตลอดจนความชวยเหลืออื่นใด  เพื่อใหพึ่งตนเองได  ตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

คนพิการและผูดูแลคนพิการมีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษีหรือยกเวนภาษี  ตามที่กฎหมายกําหนด 

องคกรเอกชนที่จัดใหคนพิการไดรับสิทธิประโยชนตามมาตรานี้  มีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี

หรือยกเวนภาษีเปนรอยละของจํานวนเงินคาใชจายตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหราชการสวนทองถิ่น

ออกขอบัญญัติ   เทศบัญญัติ  ขอกําหนด ระเบียบหรือประกาศ  แลวแตกรณี  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๒ ใหหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับเร่ืองใดมีหนาที่ใหการสงเสริม

และพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการตามอํานาจหนาที่นั้น  

มาตรา ๒๓ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงาน  เรียกวา  “กองทุนสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ”  เพื่อเปนทุนสําหรับการใชจายเก่ียวกับการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

การสงเสริมและการดําเนินงานดานการสงเคราะหชวยเหลือคนพิการ  การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  

การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ  รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ

องคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ  โดยจัดสรรใหอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

มาตรา ๒๔ กองทุนประกอบดวย 

(๑) ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ  และรายไดในกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

ตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ที่โอนมาตามมาตรา  ๔๒ 

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ทั้งนี้  ใหรัฐบาลจัดสรรใหเพียงพอแกการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาค  เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของกองทุน 

(๔) เงินรายไดจากการออกสลากหรือที่ไดมาจากการจัดกิจกรรม 

(๕) เงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการสงเขากองทุนตามมาตรา  ๓๔ 

(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
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(๗) รายไดจากการขาย  การลงทุน  หรือการหาประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน 

(๘) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุน  หรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือนิติกรรม 

(๙) รายไดบางสวนจากภาษีของสินคาและบริการที่เปนสาเหตุแหงความพิการตามที่กฎหมาย

กําหนด 

(๑๐) รายไดอื่น 

เงินและทรัพยสินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง  ไมตองสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน 

การบริจาคเงินหรือทรัพยสินเขากองทุน  ใหผูบริจาคนําไปหักลดหยอนหรือยกเวนภาษีได 

ตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา ๒๕ ใหมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนประธานอนุกรรมการ  ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนกระทรวง

แรงงาน  ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  ผูแทนสํานักงบประมาณ  ผูแทน

กรมบัญชีกลาง  ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจํานวนเกาคน  ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคการคนพิการ

อยางนอยเจ็ดคนเปนอนุกรรมการ  และใหเลขาธิการเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๒๖ ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารกองทุน  รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน  การหาประโยชนและการจัดการกองทุน  

ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน  อนุมัติโครงการ  กําหนดวงเงินและรายการคาใชจาย  เพื่อสนับสนุน

แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่คณะอนุกรรมการ 

ตามประเภทความพิการ  คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดหรือ

คณะอนุกรรมการอื่นเสนอ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) รายงานสถานะการเงนิและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 

มาตรา ๒๗ ใหสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยไดรับเงินสนับสนุนสําหรับ

คาใชจายในการบริหารจัดการจากกองทุน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 
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มาตรา ๒๘ การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุน  และการตัดหนี้เปนสูญ  ใหเปนไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๒๙ ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินสงผูสอบบัญชีตรวจสอบภายใน

หนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป  แลวทํารายงานผลการ

สอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๐ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนเจ็ดคน  

ประกอบดวย  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน  ซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจาก

ผูซ่ึงมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณดานการเงิน  การประเมินผล  และการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญดานการประเมินผลจํานวน

สองคน  และคนพิการซ่ึงมีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา  ๑๙  อยางนอยหนึ่งคน  เปนกรรมการ  

โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายเปน

กรรมการและเลขานุการ 

ผูดํารงตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ตองไมเปนผูแทนขององคกรที่ไดรับเงินอุดหนุนจาก

กองทุนนี้ 

มาตรา ๓๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจหนาที่ 

ดังตอไปนี้ 

(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ 

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจเรียกเอกสารหรือ

หลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการ

พิจารณาประเมินผลได 

มาตรา ๓๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา ๑๐  และมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  

มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และการประชุมของคณะอนุกรรมการบรหิารกองทนุ
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ตามมาตรา  ๒๕  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนตามมาตรา  ๓๐  

โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหนายจางหรือ

เจาของสถานประกอบการ  และหนวยงานของรัฐรับคนพิการเขาทํางานตามลักษณะของงานในอัตราสวน 

ที่เหมาะสมกับผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ  ทั้งนี้  ใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ  และหนวยงาน

ของรัฐจะตองรับคนพิการเขาทํางาน 

มาตรา ๓๔ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มิไดรับคนพิการเขาทํางานตามจํานวน 

ที่กําหนดตามมาตรา  ๓๓  ใหสงเงินเขากองทุนตามมาตรา  ๒๔  (๕)  ทั้งนี้  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

ออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุน 

นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ตองสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง  แตมิไดสง  สงลาชา  

หรือสงเงินไมครบถวน  ใหเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอปของจํานวนเงินที่ยังไมไดสงเขากองทุน 

นายจางหรือเจาของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเขาทํางานหรือสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง  

มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเปนรอยละของจํานวนเงินคาจางที่จายใหแกคนพิการหรือเงินที่สงเขากองทุน  

แลวแตกรณี  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา  ๓๕  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา  ๓๓  

หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา  ๓๓   และไมประสงค

จะสงเงินเขากองทุนตามมาตรา  ๓๔  หนวยงานของรัฐ  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้นอาจ

ใหสัมปทาน  จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ  จัดจางเหมาชวงงาน  ฝกงาน  หรือใหการชวยเหลืออื่นใด

แกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการแทนก็ได  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนดในระเบียบ 

มาตรา ๓๖ เลขาธิการมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหอายัดทรัพยสินของนายจางหรือ

เจาของสถานประกอบการซึ่งไมสงเงินที่จะตองสงตามมาตรา  ๓๔ 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

การมีคําส่ังใหอายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง  จะกระทําไดตอเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือโดย

สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการนําเงินสงเขากองทุนหรือ

สงเงินที่คางจายภายในเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่นายจางหรือเจาของ 

สถานประกอบการไดรับหนังสือนั้น  และนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมจายภายในเวลาทีกํ่าหนด 

หลักเกณฑและวิธีการอายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด  ทั้งนี้  ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๗ ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ออกกฎกระทรวง  เพื่อกําหนด

ลักษณะ  หรือการจัดใหมีอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการในอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ  

บริการขนสง  หรือบริการสาธารณะอื่น  ใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

เจาของอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ  บริการขนสง  หรือผูใหบริการสาธารณะอื่น  ซ่ึงไดจัด

อุปกรณ  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี  หรือยกเวน

ภาษีเปนรอยละของจํานวนเงินคาใชจายตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา ๓๘ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่จางคนพิการเขาทํางานมากกวารอยละ

หกสิบของลูกจางในสถานประกอบการนั้น  โดยมีระยะเวลาจางเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษีใด  

มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดในปภาษีนั้น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา ๓๙ ใหสํานักงานมีอํานาจประกาศโฆษณาขอมูลการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๓๓  

มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๕  ตอสาธารณะอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

ในกรณีที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐจะพิจารณาใหสัมปทาน  การสงเสริมการลงทุน  การประกาศ

เกียรติคุณ  สินเชื่อ  รางวัล  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  หรือสิทธิประโยชนอื่นใด  แกนายจางหรือสถาน

ประกอบการใด  ใหนําขอมูลที่ไดประกาศตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาดวย 

มาตรา ๔๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๑๔  ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินหาพันบาท 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๔๑ ใหถือวาบัตรประจําตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  เปนบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๒ ใหโอนบรรดาทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  เงินงบประมาณ  และรายไดที่ประกอบเปนกองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ไปเปนของกองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหโอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ  สังกัดสํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ  ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาไปเปนของสํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

มาตรา ๔๓ ในระหวางที่ยังมิไดแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับทําหนาที่
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้  จนกวาคณะกรรมการ 
ที่ไดรับแตงต้ังข้ึนใหมจะเขารับหนาที่  ทั้งนี้  ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๔ ใหบรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๕ ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่
กับออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในสวนที่เกี่ยวกับราชการ
ของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ใชบังคับมาเปนเวลานาน  สาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะหและ 
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการไมเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน  สมควรกําหนดแนวทางและปรับปรุง
วิธีการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  และกําหนดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชนและความคุมครองคนพิการเพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุสภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ  รวมท้ังใหคนพิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความ
ชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ ตลอดจนใหรัฐตองสงเคราะหคนพิการใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้  

 

















  หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  วรรคสี่  มาตรา  ๑๒  (๔)  และ  (๘)  แหงพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ 
คนพิการ  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสรมิการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ขอ ๔ ใหสถาบันอุดมศึกษาในทุกสังกัดมีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาในสัดสวนหรือจํานวน  

ท่ีเหมาะสมโดยใหคํานึงถึงประเภทของความพิการดวย  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด  และแจงคณะกรรมการเพื่อทราบไมนอยกวาหนึ่งรอยย่ีสิบวัน  
กอนเริ่มปการศึกษา  โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๓  เปนตนไป 

ขอ ๕ ใหสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก  เทคโนโลยีสิ่งอํานวย  
ความสะดวก  สื่อ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ  การจัดทําหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล  ใหสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษ 
ของนิสิตนักศึกษาพิการแตละบุคคล  รวมถึงการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  โดยใหนิสิตนักศึกษาพิการ
สามารถเขาถึง  และใชประโยชนไดตามความเหมาะสม 

ขอ ๖ เพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  ใหสถาบันอุดมศึกษาที่รับ 
คนพิการเขาศึกษา  มีสิทธิไดรับคาเลาเรียน  คาบํารุง  คาธรรมเนียม  และคาใชจายอื่นจากสํานักงาน 
ตามจํานวนเงินที่ตองเรียกเก็บจากนิสิตนักศึกษาพิการ  หากสํานักงานไมสามารถดําเนินการไดใหสงเรื่อง



  หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการตอไป  ท้ังนี้  ไมเกินอัตรา
และรายการที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง   สํานักงาน   หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งรับผิดชอบกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  หรือสถาบันอุดมศึกษา
อาจทําขอตกลงขอรับการสนับสนุนคาใชจายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ได 

ขอ ๗ ใหสํานักงานรายงานผลการดําเนินงานในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ตอคณะกรรมการ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ขอ ๘ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจ
กําหนดแบบและวิธีปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  อัตรา  และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

ในระดับอุดมศึกษา 
 

 

โดยที่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  เร่ือง  กําหนดอัตราและรายการ
ที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา  ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว  
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  อัตรา  และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ   

เร่ือง  กําหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา   
ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

ตามกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
“การอุดหนุน”  หมายความว่า  การอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  สถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิได้รับ

การอุดหนุน  ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี  
และต้องเป็นการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่ยังไม่เคยสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ในกรณีที่นิสิต  นักศึกษาพิการย้ายสาขาวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่าสองคร้ัง  
สถาบันอุดมศึกษาจะไม่ได้รับการอุดหนุนตามประกาศนี้   

สําหรับนิสิต  นักศึกษาพิการที่เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกันตั้งแต่สองสถาบันอุดมศึกษา
ขึ้นไป  ให้สถาบันอุดมศึกษาที่ขอรับการอุดหนุนต่อสํานักงานก่อน  มีสิทธิได้รับการอุดหนุนตามประกาศนี้
เพียงแห่งเดียว 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

ข้อ ๖ ให้สํานักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบสถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุน
ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถาบันอุดมศึกษามีการเปิดการเรียนการสอนมาแล้ว  อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
(๒) หลักสูตร  สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนต้องมีมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  

และต้องผ่านการรับทราบหลักสูตรจากสํานักงาน 
(๓) มีบุคลากรและระบบสนับสนุนให้นิสิต  นักศึกษาพิการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีคุณภาพ 
ข้อ ๗ รายการที่ ให้การอุดหนุน  ตามข้อ  ๕  ประกอบด้วย  ค่าเล่าเรียน  ค่าบํารุง  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นในทํานองเดียวกันกับค่าเล่าเรียน  ค่าบํารุง  ค่าธรรมเนียม  ตามรายการ 
ที่ปรากฏในระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศ  ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในทุกหลักสูตร 
ของปีการศึกษา  ตามจ่ายจริงเท่ากับนักศึกษาทั่วไป  ทั้งนี้  ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้ 

กลุ่มสาขา อัตราค่าใช้จ่าย 
บาท/ราย/ปี 

๑. สังคมศาสตร์  ศิลปศาสตร์  มนุษยศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ 
 ๑.๑ สาขาที่ขาดแคลนและ  หรือเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน  ได้แก่  
บัญชี  เศรษฐศาสตร์  สารสนเทศ  นิติศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  โลจิสติกส์  ธุรกิจอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมบริการ  และธุรกิจการบิน 
 ๑.๒ สาขาอื่น ๆ  นอกจาก  ๑.๑ 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
๒. ศิลปกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ๗๐,๐๐๐ 
๓. วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗๐,๐๐๐ 
๔. เกษตรศาสตร์ ๗๐,๐๐๐ 
๕. สาธารณสุขศาสตร์  พยาบาลศาสตร์  เภสัชศาสตร์ ๙๐,๐๐๐ 
๖. แพทยศาสตร์  สัตวแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ ๒๐๐,๐๐๐ 

ข้อ ๘ ให้สถาบันอุดมศึกษายกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากนิสิต  นักศึกษาพิการโดยตรง  
และให้ดําเนินการขอรับการอุดหนุนมายังสํานักงานภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด   

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากนิสิต  นักศึกษาพิการแล้ว  หากสถาบันอุดมศึกษา
ไม่ได้ดําเนินการขอรับการอุดหนุนมายังสํานักงานภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  สถาบันอุดมศึกษา 
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง  สํานักงานจะให้การสนับสนุนย้อนหลังได้เพียงหน่ึงภาคการศึกษา 

ข้อ ๙ การย่ืนคําขอรับการอุดหนุน  ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

(๑) ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อกําหนด  นโยบาย  หลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิต  
นักศึกษาพิการเข้าเรียนในสัดส่วนหรือจํานวนที่เหมาะสมเพื่อประกาศใช้ในแต่ละปีการศึกษา  เช่น  
เป้าหมายจํานวนรับ  หลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในสถาบัน  ประเภทความพิการ 
ที่จะรับเข้าศึกษา  คณะ  สาขาวิชาที่จะเปิดรับ  วิธีการคัดเลือก  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ   

(๒) ประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนิสิต  นักศึกษาพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา  เพื่อประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีถัดไป  โดยรายงานต่อสํานักงาน
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี  ทั้งนี้  การรับนักศึกษาต้องมีสัดส่วนหรือจํานวนที่เหมาะสมโดยคํานึงถึง
ความพร้อมของสถาบัน  ซึ่งไม่เกินแผนการรับที่ กําหนดไว้ในเอกสารหลักสูตร  (มคอ.๒)  ตามที่ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือเห็นชอบ  และสํานักงานรับทราบแล้ว 

(๓) รายงานจํานวนเงินที่จะต้องเรียกเก็บและรายชื่อนิสิต  นักศึกษาพิการที่รับเข้าศึกษา 
ในแต่ละภาคการศึกษาตามแบบที่เลขาธิการกําหนด  พร้อมด้วยระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้บังคับในภาคการศึกษานั้น  โดยรายงานต่อสํานักงานเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ  ทั้งนี้  ภายในเดือนตุลาคมและมีนาคมของทุกปี 

ข้อ ๑๐ ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งรายงานข้อมูลเก่ียวกับผลการศึกษาของนิสิต  นักศึกษา
พิการต่อสํานักงานตามแบบที่เลขาธิการกําหนด  อย่างน้อยปีละคร้ัง  ทั้งนี้  ภายในเดือนกันยายนของทุกปี  
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป 

ข้อ ๑๑ เม่ือประกาศนี้ใช้บังคับแล้ว  ให้สถาบันอุดมศึกษาที่รับนิสิต  นักศึกษาพิการซ่ึงมีบัตร
ประจําตัวคนพิการเข้าศึกษา  ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  
เร่ือง  กําหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาไปพลางก่อน  
และให้เร่ิมต้นได้รับการอุดหนุนตามประกาศนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
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พระราชบัญญัติ 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบญัญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  

พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“คนพิการ”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ 

เขาไปมีสวนรวมทางสังคม  เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น  การไดยิน  การเคลื่อนไหว  การสื่อสาร  
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จิตใจ  อารมณ  พฤติกรรม  สติปญญา  การเรียนรู  หรือความบกพรองอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรค 

ในดานตาง ๆ  และมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด

เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป  

ทั้งนี้  ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 

“ผูดูแลคนพิการ”  หมายความวา  บิดา  มารดา  ผูปกครอง  บุตร  สามี  ภรรยา  ญาติ  พี่นอง  

หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการ 

“แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”  หมายความวา  แผนซ่ึงกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา

ที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ  ตลอดจนกําหนดเทคโนโลยี  ส่ิงอํานวยความสะดวก  

ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 

“เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก”  หมายความวา  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  ฮารดแวร  ซอฟตแวร  

หรือบริการที่ใชสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ  หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใชใหตรงกับความตองการ

จําเปนพิเศษของคนพิการแตละบุคคล  เพื่อเพิ่ม  รักษา  คงไว  หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพ 

ที่จะเขาถึงขอมูล  ขาวสาร  การสื่อสาร  รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจําวันเพื่อการดํารงชีวิตอิสระ 

“ครูการศึกษาพิเศษ”  หมายความวา  ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกวาระดับปริญญาตรี 

ข้ึนไป  และปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

“การเรียนรวม”  หมายความวา  การจัดใหคนพิการไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไป   

ทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ  รวมถึงการจัดการศึกษา  ใหสามารถรองรับการเรียนการสอน 

สําหรับคนทุกกลุมรวมทั้งคนพิการ 

“สถานศึกษาเฉพาะความพิการ”  หมายความวา  สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษา

สําหรับคนพิการโดยเฉพาะ  ทั้งในลักษณะอยูประจํา  ไป  กลับ  และรับบริการที่บาน 

“ศูนยการศึกษาพิเศษ”  หมายความวา  สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ  หรือ 

ตามอัธยาศัยแกคนพิการ  ต้ังแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต  และจัดการศึกษาอบรมแก

ผูดูแลคนพิการ  ครู  บุคลากรและชุมชน  รวมทั้งการจัดส่ือ  เทคโนโลยี  ส่ิงอํานวยความสะดวก  บริการ  

และความชวยเหลืออื่นใด  ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในประกาศกระทรวง 

“ศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ”  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ  หรือ

ตามอัธยาศัยแกคนพิการโดยเฉพาะ  โดยหนวยงานการศึกษานอกโรงเรียน  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  
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องคกรเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  

โรงพยาบาล  สถาบันทางการแพทย  สถานสงเคราะหและสถาบันทางสังคมอื่นเปนผูจัด  ต้ังแตระดับ

การศึกษาปฐมวัย  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  อาชีวศึกษา  อุดมศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น 

“องคการคนพิการแตละประเภท”  หมายความวา  องคกรสมาชิกระดับชาติตามประเภท 

ความพิการที่ไดแจงชื่อไวกับสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวง  ระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบญัญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ระเบียบหรือประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา 
 

 

มาตรา ๕ คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้ 

(๑) ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต  

พรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี  ส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

(๒) เลือกบริการทางการศึกษา  สถานศึกษา  ระบบและรูปแบบการศึกษา  โดยคํานึงถึง

ความสามารถ  ความสนใจ  ความถนดัและความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น 

(๓) ไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งการจัดหลักสูตร  

กระบวนการเรียนรู  การทดสอบทางการศึกษา  ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษ 

ของคนพิการแตละประเภทและบุคคล 

มาตรา ๖ ใหครูการศึกษาพิเศษในทุกสังกัดมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษตามที่กฎหมาย

กําหนด 
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ใหครูการศึกษาพิเศษ  ครู  และคณาจารยไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ  องคความรู  

การศึกษาตอเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

กําหนด 

มาตรา ๗ ใหสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนรวม  สถานศึกษาเอกชนการกุศล

ที่จัดการการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ  และศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ  ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน  

ไดรับเงินอุดหนุนและความชวยเหลือเปนพิเศษจากรัฐ   

หลักเกณฑและวิธีการในการรับเงินอุดหนุนและความชวยเหลือเปนพิเศษ  ใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๘ ใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  โดยใหสอดคลอง

กับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ  และตองมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศกระทรวง 

สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนยการเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนรวม  การจัดการศึกษา

เฉพาะความพิการ  รวมถึงการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ  การพัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิตอิสระ  

การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเปน  การฝกอาชีพ  หรือการบริการอื่นใด 

ใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดลอม  ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน  ตลอดจน

บริการเทคโนโลยี  ส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  ที่คนพิการ

สามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด  มีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาในสัดสวนหรือ

จํานวนที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

สถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับคนพิการเขาศึกษา  ใหถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

ตามกฎหมาย 

ใหสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนผูดูแลคนพิการและประสานความรวมมือ

จากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาทุกระดับ   หรือบริการทางการศึกษา 

ที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ 
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มาตรา ๙ ใหรัฐจัดเงินอุดหนุนเพื่อสงเสริมการวิจัยพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี 

ที่ เกี่ยวของ   และการพัฒนาครู   บุคลากรทางการศึกษา   ใหมีความรู  ความเขาใจ  ทักษะและ

ความสามารถในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

ใหรัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม  และสอดคลอง 

กับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  ใหราชการสวนทองถิ่น 

ออกขอบัญญัติ  เทศบัญญัติ  ขอกําหนด  ระเบียบหรือประกาศ  แลวแตกรณี  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๒ 

การสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 

 

มาตรา ๑๑ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  ประกอบดวย 

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง  และ

ผูทรงคุณวุฒิที่เปนคนพิการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 

(๓) กรรมการโดยตําแหนง  จํานวนสิบคน  ไดแก  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ 

สภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  อธิบดีกรมการแพทย  อธิบดีกรมสงเสริม 

การปกครองทองถิ่น  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแหงชาติ 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนสิบสามคน  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูที่มีความรู  ความสามารถ  

ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในดานการบริหารการศึกษา  ดานการศึกษาสําหรับคนพิการ   

ดานกฎหมาย  ดานการแพทยและสาธารณสุข  ดานเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ  

และดานสังคมสงเคราะห  ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน  ทั้งนี้  อยางนอยเจ็ดคนตองมาจาก

องคการคนพิการแตละประเภท 
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ใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนเลขานุการ  และใหแตงต้ังขาราชการ 

ในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบาย  ยุทธศาสตร  แผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  แผนการจัดสรร

ทรัพยากรและแนวทางการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทุกระบบและ 

ทุกระดับตอคณะรัฐมนตรี  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและมอบหมายหนวยงานที่ เกี่ยวของ

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

(๒) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดหลักสูตร  

การกําหนดมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  การประเมินและการทดสอบทางการศึกษา 

ที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ  รวมทั้งหลักเกณฑ  วิธีการ   

การไดมาและจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ  เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ 

(๓) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการใชจายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

สําหรับคนพิการของหนวยงานในทุกสังกัดที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  รวมทั้งอนุมัติโครงการหรือ

แผนงานที่จะใชเงินกองทุนในสวนที่เกนิกวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน 

(๔) วางระเบียบ  ขอกําหนด  ประกาศ  คําส่ัง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับ 

คนพิการ  การอุดหนุนทางการศึกษา  การจัดสรรเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษา

สําหรับคนพิการของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ 

(๕) สงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดบริการ

การศึกษาสําหรับคนพิการ  รวมทั้งสนับสนุนโครงการเพื่อสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ 

(๖) สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจัดการศึกษาสําหรับคนพิการอยางบูรณาการ  

รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูการศึกษาพิเศษ  ครู  และคณาจารยใหมีองคความรู  การศึกษาตอเนื่อง  

และทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

(๗) วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  

ตามมาตรา  ๒๓  (๑) 

(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน  เพื่อการสงเสริมการจัดการศึกษา

สําหรับคนพิการตามมาตรา  ๒๓  (๒) 



หนา   ๗ 
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(๙) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตามมาตรา  ๒๓  (๓) 

(๑๐) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุน  การตัดหนี้เปนสูญ  

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา  ๒๔ 

(๑๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน   ใหการรับรอง  หรือเพิกถอนการรับรอง 

แกสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนรวม  สถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการศึกษาสําหรับ

คนพิการ  และศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ 

(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  และอาจไดรับแตงต้ัง

อีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม

ภายในหกสิบวัน  ในระหวางที่ยังไมไดแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เปนบุคคลลมละลาย 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  

(๖) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่  หรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  รัฐมนตรี 

อาจแตงต้ังผูอื่นเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง  และใหผูที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน

อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลืออยู 

ไมถึงหกสิบวันจะไมดําเนินการเพื่อใหมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได 
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มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคร้ังใดถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   

ใหรองประธานกรรมการตามลําดับเปนประธานในที่ประชุม  หากรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดทั้งหมด  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน 

ในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 

อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ  ใหนํามาตรา  ๑๖  มาใชบังคับโดยอนโุลม 

มาตรา ๑๘ ใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานทําหนาที่เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ  รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริม  สนับสนุน  และประสานความรวมมือในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

ในสถานศึกษา  รวมทั้งประเมินและรายงานผลตอคณะกรรมการ 

(๒) สนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการเรียนรวมแกคนพิการในเขตพื้นที่

รับผิดชอบอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

(๓) วิจัย  และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรูของคนพิการ 

(๔) ผลิต  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก 

(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของกองทุน 

(๗) สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานทางการศึกษาสามารถผลิต  และพัฒนาเทคโนโลยี 

ส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

(๘) ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา   

สถานประกอบการ  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
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(๙) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหสามารถจัดการศึกษาสําหรับ 

คนพิการใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุน  กํากับ  ดูแล  ใหสํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ   เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทาง  และ

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรา ๑๙ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีหนาที่ดําเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ 

การจัดการเรียนรวม  การนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  เพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ

ตามที่กฎหมายกําหนด 

เพื่อใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคตามวรรคหนึ่ง   ใหสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานใหการสนับสนุนทรัพยากร องคความรู  และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

แกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มาตรา ๒๐ ใหสถานศึกษาเฉพาะความพิการของรัฐมีหนาที่ จัดการศึกษาตามภารกิจ 

แกคนพิการ  โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล 

หมวด  ๓ 

กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 

 

มาตรา ๒๑ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึน  เรียกวา  “กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับ 

คนพิการ”  ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชจายในการสงเสริมสนับสนุน  และ

พัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการอยางเปนธรรมและทั่วถึง  โดยกองทุนประกอบดวย 

(๑) เงินและทรัพยสินที่โอนมาจากเงินกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๓) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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(๔) เงินรายไดที่ไดจากการออกสลากหรือการจัดกิจกรรม 

(๕) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

(๖) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 

(๗) รายไดบางสวนจากภาษีของสินคาและบริการที่เปนสาเหตุแหงความพิการตามที่กฎหมาย

กําหนด 

มาตรา ๒๒ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง  ประกอบดวย  เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนประธานกรรมการ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง  

ผูทรงคุณวุฒิที่ เปนผูแทนองคการคนพิการหนึ่งคนเปนรองประธานกรรมการคนที่สอง  ผูแทน 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผูแทนสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ผูแทนกระทรวงการคลัง  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  ผูแทน 

สํานักงบประมาณ  ผูแทนสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  และผูทรงคุณวุฒิ

ซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจํานวนสิบเอ็ดคน  ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคการคนพิการแตละประเภท

อยางนอยเจ็ดคนเปนกรรมการ  และใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนกรรมการ 

และเลขานุการ 

มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารกองทุน  รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน  การหาประโยชนและการจัดการกองทุน  

ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน  เพื่อการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 

(๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการ 

บริหารกองทุนมอบหมาย 

มาตรา ๒๔ การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุน  และการตัดหนี้ เปนสูญ 

ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
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มาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินสงผูสอบบัญชีตรวจสอบ 

ภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํารายงานผล 

การสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๖ ใหนําบทบัญญัติมาตรา   ๑๓  มาตรา   ๑๔   มาตรา  ๑๕  และมาตรา   ๑๖   

มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วาง  และ 

การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๒๗ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับแลว  ใหโอนบรรดาเงิน  ทรัพยสิน  สิทธิ   

หนี้ของกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยกองทุนการศึกษา

สําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ไปเปนของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในระหวางที่ ยังไมมีระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนตามมาตรา  ๑๒  ใหนําระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใชไปพลางกอน

จนกวาจะไดมีระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งปนับแต

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงัคับ 

มาตรา ๒๘ ในวาระเริ่มแรกที่ยังมิไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษา

สําหรับคนพิการ  ใหคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ทําหนาที่จนกวาจะไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการจัด

การศึกษาสําหรับคนพิการ  ตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๒๙ ใหครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรมวุฒิบัตรครูการศึกษาพิเศษ 

ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอนุมัติกอนการประกาศใช

พระราชบัญญติันี้เปนครูการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหผูที่ผานการอบรมวุฒิบัตรครูการศึกษาพิเศษ

ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอนุมัติ  มีสิทธิไดรับแตงต้ังเปนครู

การศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไป  จึงจําเปนตองจัดใหคนพิการมีสิทธิและโอกาส 

ไดรับการบริการและความชวยเหลือทางการศึกษาเปนพิเศษตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการ  ดังนั้น  เพ่ือใหการ 

บริการและการใหความชวยเหลือแกคนพิการในดานการศึกษาเปนไปอยางทั่วถึงทุกระบบและทุกระดับการศึกษา  

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


