คำนำ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน มี น โยบำยให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ จั ด กำรเรี ย นรวม
ในสังกัดทุกแห่ง จัดกำรศึกษำในรูปแบบกำรเรียนรวม เพื่อขยำยโอกำสให้บุคคลที่มีควำมต้องกำรจำเป็นทุกคน
ได้รับสิทธิและโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
มีโอกำสพัฒนำตนเองเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนใกล้บ้ำน โดยดำเนินกำรภำยใต้โครงกำรพัฒนำ
คุ ณ ภำพกำรจั ด กำรศึ ก ษำเรี ย นรวม และในปี ก ำรศึ ก ษำ 2559 ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรประถมศึ ก ษำ
อุบ ลรำชธำนี เขต ๑ ได้ป ระกำศจั ด ตั้ งกลุ่ ม งำนกำรศึ ก ษำพิ เศษ (กำรจัดกำรศึ กษำแบบเรีย นรวม) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กำรดำเนินงำน กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด
มี ค วำมคล่ อ งตั ว ในกำรประสำนงำนกั บ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ยวข้ อ ง และเป็ น กำรสนองนโยบำยของส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อขยำยโอกำสให้บุคคลที่มีควำมต้องกำรจำเป็นทุกคน ได้รับสิทธิและ
โอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ จึงได้จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนขึ้น
เพื่อให้ กำรดำเนิ น งำนจั ดกำรศึกษำในรู ป แบบกำรเรียนรวม ของสถำนศึกษำในสั งกัด ส ำนักงำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนมีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร
เพื่อยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนต่อไป

กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

สำรบัญ
หน้ำ
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
1
ขอบข่ำยและภำรกิจ กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
2
กระบวนกำรดำเนินงำน กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
3
หนังสืออ้ำงอิง
6
ภำคผนวก
- ประกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
เรื่อง นำร่องกำรจัดตั้งกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ (กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม)
ในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ2559
- ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ.2550
พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร พ.ศ.2551
พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
คณะผู้จัดทำ

1

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1

นำยถำวร คูณิรัตน์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนแขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
นำยธวัชชัย ถิตย์รัศมี
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนแขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
นำยปรีชำ ทำศิริ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
นำงฉวีวรรณ วะรงค์
หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ

บุคลำกรกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
นำงสำววัชรำกร ตระกำรไทย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ

2

ขอบข่ำยและภำรกิจ กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1

งำนส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
งำนจัดทำและพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรศึกษำพิเศษ
งำนส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดทำและพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำกำรศึกษำพิเศษ

กลุ่มงาน
การศึกษาพิเศษ

งำนพัฒนำ และสร้ำงองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
จัดกำรศึกษำรูปแบบเรียนรวมให้กับผู้บริหำร และครู
งำนส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
งำนวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ
งำนวิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ

งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ
งำนประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น

3
กระบวนกำรดำเนินงำน กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
ที่

งำน

กระบวนกำรดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง

1 งำนจัดทำระบบ
สำรสนเทศ
กำรศึกษำพิเศษ

๑. ครูที่ผ่ำนกำรอบรมผู้ดำเนินกำรคัดกรองคนพิกำรทำง
กำรศึกษำ ดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรคัดกรองนักเรียนพิกำร
ของกระทรวงศึกษำธิกำรทั้ง ๙ ประเภท ให้กับครูประจำชั้น
๒. ครูประจำชั้นสังเกตและศึกษำข้อมูลพื้นฐำนนักเรียน
เป็ น รำยคน แล้ ว กรอกข้อมูล นักเรียนแนวโน้ม พิกำรตำม
ประเภทนั้น ๆ
๓. ให้ครูผู้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร“ผู้ดำเนินกำรคัดกรอง คน
พิกำรทำงกำรศึกษำ” เป็นผู้รับรอง ๒ คนที่มีเลขที่วุฒิบัตร
แล้วเขียนแผน IIP, IEP ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีแนวโน้มพิกำร
โดยผู้ปกครองของนักเรียน ผู้บริหำรลงชื่อรับทรำบ
๔. โรงเรียนทำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์โรงพยำบำล ให้
วินิจฉัยควำมพิกำรของนักเรียนที่ได้เขียนแผนIIP,IEP
๕. ผู้รับผิดชอบของโรงเรียน ลงข้อมูลพื้นฐำนของนักเรียนที่
มีแนวโน้มพิกำรในระบบสำรสนเทศกำรศึกษำพิเศษ(SET)
ตำมที่สพฐ.กำหนดภำคเรียนละ ๑ ครั้ง ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่
๑ ภำยในวั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ำยน ครั้ ง ที่ ๒ ภำยในวั น ที่ ๑ ๐
พฤศจิกำยน ของทุกปี
๖. ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่ ตรวจสอบควำมถูกต้องและ
ยืนยันในระบบ SET และรำยงำน

1. นำงฉวีวรรณ วะรงค์
2. น.ส.วัชรำกร ตระกำรไทย
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. ผู้ปกครองนักเรียน
5.หน่วยงำนอื่น

2 งำนส่งเสริมและ
สนับสนุน
สถำนศึกษำ
จัดทำและพัมนำ
หลักสูตร
สถำนศึกษำ
กำรศึกษำพิเศษ

1. วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำร และแหล่งข้อมูล
ต่ ำ งๆ เช่ น หลั ก สู ต รแกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
พุทธศักรำช ๒๕5๑
๒. ศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรแนวทำงกำร
จัดกำรเรียนรู้ แนวทำงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรวัด
และประเมินรวมทั้งศึกษำสภำพ บริบททำงสังคม ปัญหำ
และควำมต้องกำรของท้องถิ่น ชุมชน นักเรียน
๓. ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำและชุมชนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อช่วยเหลือกัน
ในกำรดำเนินงำน
๔. ดำเนินกำรจัดทำกรอบหลักสูตร ด้วยกระบวนกำรทำงำน
แบบมีส่วนร่วม
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดทำหลักสูตร
๖. นิเทศ กำกับ ติดตำม ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ

1. นำงฉวีวรรณ วะรงค์
2. น.ส.วัชรำกร ตระกำรไทย
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. ผู้ปกครองนักเรียน
5.หน่วยงำนอื่น

4

ที่

งำน

3 งำนพัฒนำ และ
สร้ำงองค์ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำรูป
แบบเรียนรวม
ให้กับผู้บริหำร
และครู

กระบวนกำรดำเนินงำน

๑. วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูล จำกเอกสำรที่ผู้ รับผิ ดชอบ
หรือโรงเรียนดำเนินกำร หรือและจำกกำรนิเทศ กำกับและ
ติดตำม
๒. ประสำนงำน ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ ส ถำนศึกษำ มี
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีต้องกำร
จำเป็นพิเศษ
๓. ประสำนควำมร่ว มมื อระหว่ ำงเขตพื้น ที่ กำรศึ ก ษำกั บ
หน่วยงำนอื่น
๔. จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
๕. ทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินควำมสำมำรถ
๖. ทำคู่มือปฏิบัติงำน
4 งำนส่งเสริมและ ๑. รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลแผนกำร
พัฒนำ
จัดกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำพิเศษ
กระบวนกำรจัด ๒. ประสำนงำน ส่งประสำนงำน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประสบกำรณ์ที่ สถำนศึกษำ มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียน
เน้นผู้เรียนเป็น
ที่มีต้องกำรจำเป็นที่เหมำะสม
สำคัญ
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
จัดกำรศึกษำพิเศษ ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรและวำงแผน
จัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
๔. นิเทศ กำกับ ติดตำม ให้คำแนะนำและควำมช่วยเหลือ
5 งำนวัดและ
๑. รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสั งเครำะห์ ข้ อมู ล จำก
ประเมินผลกำร เอกสำรและแหล่งข้อมูลต่ำงๆ เช่น แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น
จัดกำรศึกษำ
พื้นฐำนและกำรศึกษำพิเศษ นโยบำยแผนกำรจัดกำรศึกษำ
พิเศษ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำพิเศษ
๒. ประสำนงำน ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำ มีควำม
พร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ สำหรับผู้เรียนที่มี ควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษ ในรูปแบบที่เหมำะสม
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำร
จัดกำรศึกษำพิเศษ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๔. นิเทศ กำกับ ติดตำม ให้คำแนะนำ และควำมช่วยเหลือ
6 งำนวิเครำะห์วิจัย ๑. รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลเอกสำร
กำรพัฒนำกำรจัด และแหล่งข้อมูลต่ำงๆ เช่น แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำรศึกษำพิเศษ และกำรศึ ก ษำพิ เ ศษ นโยบำยแผนกำรจั ด กำรศึ ก ษำที่
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
1. นำงฉวีวรรณ วะรงค์
2. น.ส.วัชรำกร ตระกำรไทย
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. ผู้ปกครองนักเรียน
5.หน่วยงำนอื่น

1. นำงฉวีวรรณ วะรงค์
2. น.ส.วัชรำกร ตระกำรไทย
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. ผู้ปกครองนักเรียน
5.หน่วยงำนอื่น

1. นำงฉวีวรรณ วะรงค์
2. น.ส.วัชรำกร ตระกำรไทย
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. ผู้ปกครองนักเรียน
5.หน่วยงำนอื่น

1. นำงฉวีวรรณ วะรงค์
2. น.ส.วัชรำกร ตระกำรไทย
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

5
ที่

งำน

กระบวนกำรดำเนินงำน

๒. ประสำนงำน ส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ นให้ ส ถำนศึ ก ษำมี
ควำมพร้ อ มในกำรจั ด กำรศึ ก ษำสำหรั บ ผู้ เ รี ย นต้ อ งกำร
จำเป็นพิเศษในรูปแบบที่เหมำะสม
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
จัดกำรศึกษำพิเศษให้สำมำรถบริหำรจัดกำรและวำงแผนจัด
กำรศึกษำ สำหรับนักเรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
๔. ดำเนินกำรนิเทศ กำกับ และติดตำมให้ควำมช่วยเหลือ
แนะนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูให้เกิดกำรปรับ ปรุง/
พัฒนำแผนกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษ
๕. ตรวจสอบ ประเมินคุณภำพ สรุปและรำยงำน
7 งำนนิเทศ ติดตำม ๑. ด ำเนิ น กำรนิ เ ทศ ก ำกั บ และติ ด ตำมให้ ค วำมควำม
และประเมินผล ช่วยเหลือแนะนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน ให้เกิด
กำรจัดกำรศึกษำ กำรปรับปรุง/พัฒนำแผนกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กที่มี
พิเศษ
ควำมต้องกำรจำเปินพิเศษ
๒. ตรวจสอบ ประเมิ น คุ ณ ภำพ สรุ ป และรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำ และผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ
8 งำนประสำน
๑. ประสำนงำน ส่งประสำนงำน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ควำมร่วมมือกับ สถำนศึ ก ษำ มี ค วำมพร้ อ มในกำรจั ด กำรศึ ก ษำ ส ำหรั บ
หน่วยงำนอื่น
ผู้เรียนที่มีต้องกำรจำเป็น ในรูปแบบที่เหมำะสม
๒. สรุปและรำยงำนผู้บังคับบัญชำ และผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
4. ผู้ปกครองนักเรียน
5.หน่วยงำนอื่น

1. นำงฉวีวรรณ วะรงค์
2. น.ส.วัชรำกร ตระกำรไทย
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. ผู้ปกครองนักเรียน
5.หน่วยงำนอื่น
1. นำงฉวีวรรณ วะรงค์
2. น.ส.วัชรำกร ตระกำรไทย
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. ผู้ปกครองนักเรียน
5.หน่วยงำนอื่น
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หนังสืออ้ำงอิง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน,กระทรวงศึกษำธิกำร คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พิมพ์ครั้งที่ ๑.
บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แนวทางการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กรุงเทพ : โรงพิมพ์สำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ.

ภำคผนวก

ประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
เรื่อง นำร่องกำรจัดตั้งกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ (กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม)
ในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ2559

ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ.2550
พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร พ.ศ.2551
พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก

๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“คนพิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ
เขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรค
ในดานตาง ๆ และมีความจําเปนเปนพิเศษที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด เพื่อใหสามารถ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น หรื อ เขาไปมี ส วนรวมทางสั ง คมไดอยางบุ ค คลทั่ ว ไป ทั้ ง นี้
ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐ มนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ประกาศกําหนด
“การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือความสามารถ
ของคนพิ การใหมี สภาพที่ดี ขึ้น หรือ ดํา รงสมรรถภาพหรื อความสามารถที่มี อยู เดิ มไว โดยอาศั ย
กระบวนการทางการแพทย การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพื่อใหคนพิการ
ไดมีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมอยางเต็มศักยภาพ
“การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความวา การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการ
การสงเสริมและพิทักษสิทธิ การสนับสนุนใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีสวนรวมทางสังคมอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใตสภาพแวดลอม
ที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
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 บุคคลซึ่งใหความชวยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญในการดํารงชีวิต ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการสงเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติประกอบดวย
นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูแทนองคการคนพิการแตละประเภท
จํานวนเจ็ดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแ ตงตั้ง โดยคํานึงถึงจํานวนสมาชิกขององคการคนพิการนั้น และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ
ใหเลขาธิการ เปนกรรมการและเลขานุการ และใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการในสํานักงาน
เปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการมีอาํ นาจหนาที่ 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 สนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อใหความชวยเหลือทางวิชาการ
เงินอุดหนุน สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตาง ๆ อยางทั่วถึงและเปนธรรม
(๕) วินิจฉัยและมีคําสั่งเพิกถอนการกระทําหรือหามมิใหกระทําการที่มีลักษณะเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ
(๖) พิจ ารณาใหการสนั บ สนุ น และชวยเหลื อกิ จกรรมของหนวยงานของรั ฐและเอกชน
เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๗) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุน
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน
ระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการตัดหนี้เปนสูญโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) จัดกิจกรรมหลักระดับชาติเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๙) อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใชเงิน กองทุน ในสวนที่เกินกวาอํานาจหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
(๑๐) กําหนดมาตรฐาน ใหการรับรองหรือเพิกถอนการรับรององคกรดานคนพิการหรือ
องคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๗ กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปนับแตวันที่
ไดรับแตงตั้ง
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมภายในหกสิบวัน
ในระหวางที่ยังไมไดแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนง
เพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
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มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจํ าคุ กโดยคําพิพากษาถึ งที่ สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํ าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) นายกรัฐมนตรีใหออก
มาตรา ๙ ในกรณีที่กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหนายกรัฐมนตรี
แตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยู
ในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธาน
กรรมการทํ าหนาที่ แทน ถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ ประชุ มหรื อไมสามารถปฏิ บั ติหนาที่ ได
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละสามครั้ง
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มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหเปนการทั่วถึง
ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดในแตละจังหวัดและคณะอนุกรรมการอื่น เพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
องคประกอบ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม และการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
คณะอนุกรรมการแตละคณะตามวรรคหนึ่งใหมีคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙
อยางนอยหนึ่งคนเปนอนุกรรมการ
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม
มาตรา ๑๒ ใหมีสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติขึ้นเปนสวนราชการ
ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งไมมีฐานะเปนกรมตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเปนอธิบดี เปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการและบุคลากรของสํานักงาน
ใหเลขาธิการ เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งการแตงตั้งใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
มาตรา ๑๓ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล สวนราชการ
หนวยงานอื่น ๆ ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศในการดําเนินงาน การทํางาน
รวมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานดานคนพิการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
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(๒) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห รวบรวมและเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ สถานการณของคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ เพื่อประโยชนตอการปองกัน การรักษา การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และจัดทําแผนงาน
วิเคราะห วิจัย ติดตาม ประเมินผลเสนอตอคณะกรรมการ
(๓) จัดทําแผนงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
(๔) สนับสนุนใหมีการจัดตั้ง การดําเนินงาน การสรางความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการ
เพื่อใหสามารถทําหนาที่พิทักษสิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานใหหนวยงานของรัฐ
จัดงบประมาณใหแกองคการดานคนพิการ เพื่อดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือตามที่
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
การกระทํ าในลั กษณะที่ เปนการเลื อกปฏิ บั ติ โดยไมเปนธรรมตอคนพิ การตามวรรคหนึ่ ง
ใหหมายความรวมถึงการกระทําหรืองดเวนกระทําการที่แมจะมิไดมุงหมายใหเปนการเลือกปฏิบัติตอคนพิการ
โดยตรง แตผลของการกระทํ านั้ นทํ าใหคนพิการตองเสียสิทธิ ประโยชนที่ ควรจะไดรับเพราะเหตุ แหง
ความพิการดวย
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การเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลทางวิชาการ จารีตประเพณี หรือประโยชนสาธารณะสนับสนุนใหกระทํา
ไดตามความจําเปนและสมควรแกกรณี ไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง แตผูกระทําการนั้นจะตองจัดใหมีมาตรการชวยเหลือเยียวยาหรือรักษาซึ่งสิทธิหรือประโยชน
แกคนพิการตามความจําเปนเทาที่จะกระทําได
มาตรา ๑๖ คนพิการที่ไดรับหรือจะไดรับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะที่เปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการตามมาตรา ๑๕ มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการใหมีคําสั่งเพิกถอน
การกระทําหรือหามมิใหกระทําการนั้นได คําสั่งของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
การรองขอตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการตัดสิทธิผูรองในอันที่จะฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิด
ตอศาลที่มีเขตอํานาจ โดยใหศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายอยางอื่น อันมิใชตัวเงินใหแกคนพิการที่ถูก
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมได และหากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการนั้นเปนการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ศาลจะกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษใหแกคนพิการไมเกิน
สี่เทาของคาเสียหายที่แทจริงดวยก็ได
หลักเกณฑและวิธีการในการรองขอ และการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๗ ในการใชสิทธิตามมาตรา ๑๖ คนพิการหรือผูดูแ ลคนพิการอาจขอใหองคกร
ดานคนพิการที่เกี่ยวของเปนผูรองขอหรือฟองคดีแทนได
การฟองคดีตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ไมวาคนพิการเปนผูฟองเองหรือองคกรดานคนพิการ
ที่เกี่ยวของเปนผูฟองแทน ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียม
มาตรา ๑๘ ใหสํานักงานเปนสํานักงานทะเบียนกลางสําหรับคนพิการในกรุงเทพมหานคร
โดยมีเลขาธิการ เปนนายทะเบียนกลาง สําหรับจังหวัดอื่นใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดทําหนาที่เปนสํานักงานทะเบียนจังหวัดสําหรับคนพิการในจังหวัดของตนอีกหนาที่หนึ่ง
โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เปนนายทะเบียนจังหวัด
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มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการไดรับสิทธิตามมาตรา ๒๐ คนพิการอาจยื่น คําขอมีบัตร
ประจําตัวคนพิการตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด ณ สํานักงานทะเบียนกลาง สํานักงาน
ทะเบียนจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถหรือในกรณี
ที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไมสามารถไปยื่นคําขอดวยตนเองได ผูปกครอง ผูพิทักษ ผูอนุบาล
หรือผูดูแลคนพิการ แลวแตกรณี จะยื่นคําขอแทนก็ได แตตองนําหลักฐานวาเปนคนพิการไปแสดงตอ
นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แลวแตกรณีดวย
การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการและการออกบัตร การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ
การขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจําตัวคนพิการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
มาตรา ๒๐ คนพิการมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ
ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ ดังตอไปนี้
(๑) การบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทยและคาใชจายในการรักษาพยาบาล
คาอุปกรณ เครื่องชวยความพิการ และสื่อสงเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือเสริมสรางสมรรถภาพใหดีขึ้น ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด
(๒) การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติหรือแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสม
ในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาทั่วไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบ
โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาสําหรับคนพิการใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม
(๓) การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ การใหบริการที่มีมาตรฐาน การคุมครองแรงงาน มาตรการ
เพื่อการมีงานทํา ตลอดจนไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก
เทคโนโลยีหรือความชวยเหลืออื่นใด เพื่อการทํางานและประกอบอาชีพของคนพิการ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด
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(๔) การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอยางเต็มที่และ
มีประสิทธิภาพบนพื้น ฐานแหงความเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับคนพิการ
(๕) การชวยเหลือใหเขาถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและบริการอันเปน
สาธารณะ ผลิ ตภั ณฑที่มี ความจํ าเปนตอการดํ ารงชีวิ ต การชวยเหลื อทางกฎหมายและการจั ดหา
ทนายความวาตางแกตางคดี ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๖) ขอมูลขาวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสําหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจนบริการสื่อ
สาธารณะจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดในกฎกระทรวง
(๗) บริการลามภาษามือตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๘) สิทธิที่จะนําสัตวนําทาง เครื่องมือหรืออุปกรณนําทาง หรือเครื่องชวยความพิการใด ๆ
ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อประโยชนในการเดินทาง และการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก
อันเปนสาธารณะ โดยไดรับการยกเวนคาบริการ คาธรรมเนียม และคาเชาเพิ่มเติมสําหรับสัตว เครื่องมือ
อุปกรณ หรือเครื่องชวยความพิการดังกลาว
(๙) การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
(๑๐) การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย การมีผูชวยคนพิการ หรือการจัดใหมีสวัสดิการอื่น
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
ผูชวยคนพิการ ใหมีสิทธิไดรับการลดหยอนหรือยกเวนคาบริการ คาธรรมเนียมตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
คนพิการที่ไมมีผูดูแ ลคนพิการ มีสิทธิไดรับการจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยและการเลี้ยงดู
จากหนวยงานของรัฐ ในกรณีที่มีสถานสงเคราะหเอกชนจัดที่อยูอาศัยและสวัสดิการใหแลว 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 ใหหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องใดมีหนาที่ใหการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอํานาจหนาที่นั้น
มาตรา ๒๓ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงาน เรียกวา “กองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อเปนทุนสําหรับการใชจายเกี่ยวกับการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การสงเสริมและการดําเนินงานดานการสงเคราะหชวยเหลือคนพิการ การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
องคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ โดยจัดสรรใหอยางเปนธรรมและทั่วถึง
มาตรา ๒๔ กองทุนประกอบดวย
(๑) ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ และรายไดในกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่โอนมาตามมาตรา ๔๒
(๒) เงินอุดหนุน จากรัฐบาล ทั้งนี้ ใหรัฐบาลจัดสรรใหเพียงพอแกการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาค เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของกองทุน
(๔) เงินรายไดจากการออกสลากหรือที่ไดมาจากการจัดกิจกรรม
(๕) เงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการสงเขากองทุนตามมาตรา ๓๔
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

(๗) รายไดจากการขาย การลงทุน หรือการหาประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน
(๘) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุน หรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือนิติกรรม
(๙) รายไดบางสวนจากภาษีของสินคาและบริการที่เปนสาเหตุแหงความพิการตามที่กฎหมาย
กําหนด
(๑๐) รายไดอื่น
เงินและทรัพยสินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ไมตองสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน
การบริจาคเงิน หรือทรัพยสิน เขากองทุน ใหผูบริจาคนําไปหักลดหยอนหรือยกเวนภาษีไ ด
ตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๒๕ ใหมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวง
แรงงาน ผู แทนกระทรวงศึ กษาธิการ ผู แทนกระทรวงสาธารณสุ ข ผู แทนสํ านั กงบประมาณ ผู แทน
กรมบัญชีกลาง ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนเกาคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคการคนพิการ
อยางนอยเจ็ดคนเปนอนุกรรมการ และใหเลขาธิการเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๒๖ ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชนและการจัดการกองทุน
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน อนุมัติโครงการ กําหนดวงเงินและรายการคาใชจาย เพื่อสนับสนุน
แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่คณะอนุกรรมการ
ตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดหรือ
คณะอนุกรรมการอื่นเสนอ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๒๗ ใหสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยไดรับเงินสนับสนุนสําหรับ
คาใชจายในการบริหารจัดการจากกองทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
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มาตรา ๒๘ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการตัดหนี้เปนสูญ ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๙ ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินสงผูสอบบัญชีตรวจสอบภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป แลวทํารายงานผลการ
สอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ
มาตรา ๓๐ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนเจ็ดคน
ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจาก
ผูซึ่งมีความรู ความสามารถ และประสบการณดานการเงิน การประเมินผล และการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งในจํานวนนี้จะตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญดานการประเมินผลจํานวน
สองคน และคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ อยางนอยหนึ่งคน เปนกรรมการ
โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเปน
กรรมการและเลขานุการ
ผูดํารงตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองไมเปนผูแทนขององคกรที่ไดรับเงินอุดหนุนจาก
กองทุนนี้
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แ จงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการ
พิจารณาประเมินผลได
มาตรา ๓๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ วรรคสาม
มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
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ตามมาตรา ๒๕ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนตามมาตรา ๓๐
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐรับคนพิการเขาทํางานตามลักษณะของงานในอัตราสวน
ที่เหมาะสมกับผูปฏิ บัติงานในสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ และหนวยงาน
ของรัฐจะตองรับคนพิการเขาทํางาน
มาตรา ๓๔ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มิไดรับคนพิการเขาทํางานตามจํานวน
ที่กําหนดตามมาตรา ๓๓ ใหสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๒๔ (๕) ทั้งนี้ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุน
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ตองสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง แตมิไดสง สงลาชา
หรือสงเงินไมครบถวน ใหเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปของจํานวนเงินที่ยังไมไดสงเขากองทุน
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 เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่ งเปนหนั งสือ ใหอายัดทรัพยสิน ของนายจางหรื อ
เจาของสถานประกอบการซึ่งไมสงเงินที่จะตองสงตามมาตรา ๓๔
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การมีคําสั่งใหอายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง จะกระทําไดตอเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือโดย
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการนําเงินสงเขากองทุนหรือ
สงเงิน ที่คางจายภายในเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวัน ที่นายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการไดรับหนังสือนั้น และนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมจายภายในเวลาทีก่ าํ หนด
หลักเกณฑและวิธีการอายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ใหรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง เพื่อกําหนด
ลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
บริการขนสง หรือบริการสาธารณะอื่น ใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
เจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสง หรือผูใหบริการสาธารณะอื่น ซึ่งไดจัด
อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี หรือยกเวน
ภาษีเปนรอยละของจํานวนเงินคาใชจายตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๓๘ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่จางคนพิการเขาทํางานมากกวารอยละ
หกสิบของลูกจางในสถานประกอบการนั้น โดยมีระยะเวลาจางเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษีใด
มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดในปภาษีนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๓๙ ใหสํานักงานมีอํานาจประกาศโฆษณาขอมูลการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ตอสาธารณะอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ในกรณีที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐจะพิจารณาใหสัมปทาน การสงเสริมการลงทุน การประกาศ
เกียรติคุณ สิน เชื่อ รางวัล เครื่อ งราชอิสริยาภรณ หรือสิทธิประโยชนอื่นใด แกนายจางหรือสถาน
ประกอบการใด ใหนําขอมูลที่ไดประกาศตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาดวย
มาตรา ๔๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท
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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 ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับทําหนาที่
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาคณะกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ทั้งนี้ ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๔ ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๕ ใหรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
รัฐ มนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รัฐมนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทย รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงแรงงาน และรั ฐมนตรี ว าการกระทรวง
สาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับราชการ
ของกระทรวงนั้น
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ใชบังคับมาเปนเวลานาน สาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะหและ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิก ารไมเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน สมควรกําหนดแนวทางและปรับปรุง
วิธีการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิก ารใหมีค วามเหมาะสมยิ่งขึ้น และกําหนดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชนและความคุมครองคนพิการเพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุสภาพ
ทางกายหรือสุข ภาพ รวมทั้งใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอัน เปนสาธารณะและความ
ชวยเหลืออื่นจากรัฐ ตลอดจนใหรัฐตองสงเคราะหคนพิการใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“คนพิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ
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 แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกําหนดเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล
“เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก” หมายความวา เครื่องมือ อุปกรณ ฮารดแวร ซอฟตแวร
หรือบริการที่ใชสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใชใหตรงกับความตองการ
จําเปนพิเศษของคนพิการแตละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพ
ที่จะเขาถึงขอมูล ขาวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจําวันเพื่อการดํารงชีวิตอิสระ
“ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความวา ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกวาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป และปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
“การเรียนรวม” หมายความวา การจัดใหคนพิการไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไป
ทุก ระดับ และหลากหลายรู ปแบบ รวมถึ งการจัด การศึ กษา ใหสามารถรองรับ การเรีย นการสอน
สําหรับคนทุกกลุมรวมทั้งคนพิการ
“สถานศึกษาเฉพาะความพิการ” หมายความวา สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษา
สําหรับคนพิการโดยเฉพาะ ทั้งในลักษณะอยูประจํา ไป กลับ และรับบริการที่บาน
“ศูนยการศึกษาพิเศษ” หมายความวา สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือ
ตามอัธยาศัยแกคนพิการ ตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก
ผูดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ
และความชวยเหลืออื่นใด ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในประกาศกระทรวง
“ศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือ
ตามอัธยาศัยแกคนพิการโดยเฉพาะ โดยหนวยงานการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน
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องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิช าชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ
โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะหและสถาบันทางสังคมอื่นเปนผูจัด ตั้งแตระดับ
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น
“องคการคนพิการแตละประเภท” หมายความวา องคกรสมาชิกระดับชาติตามประเภท
ความพิการที่ไดแจงชื่อไวกับสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา
มาตรา ๕ คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้
(๑) ไดรั บการศึก ษาโดยไมเสีย คาใชจายตั้ง แตแรกเกิด หรื อพบความพิก ารจนตลอดชีวิ ต
พรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น
(๓) ไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกัน คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูต ร
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
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศกระทรวง
สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนยการเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนรวม การจัดการศึกษา
เฉพาะความพิการ รวมถึงการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิตอิสระ
การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเปน การฝกอาชีพ หรือการบริการอื่นใด
ใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดลอม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจน
บริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่คนพิการ
สามารถเขาถึงและใชประโยชนได
ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาในสัดสวนหรือ
จํานวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
สถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับ คนพิการเขาศึกษา ใหถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตามกฎหมาย
ใหสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนผูดูแลคนพิการและประสานความรวมมือ
จากชุ ม ชนหรื อ นั ก วิ ช าชี พ เพื่ อ ใหคนพิ ก ารไดรั บ การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ หรื อ บริ ก ารทางการศึ ก ษา
ที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๙ ใหรัฐ จัด เงิน อุด หนุน เพื่ อ สงเสริม การวิจั ย พัฒ นาองคความรู และเทคโนโลยี
ที่ เ กี่ ย วของ และการพั ฒ นาครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ใหมี ค วามรู ความเขาใจ ทั ก ษะและ
ความสามารถในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ใหรัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม และสอดคลอง
กับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาสํา หรับคนพิการ ใหราชการสวนทองถิ่ น
ออกขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอกําหนด ระเบียบหรือประกาศ แลวแตกรณี ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
การสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
มาตรา ๑๑ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีช วยวาการกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และ
ผูทรงคุณวุฒิที่เปนคนพิการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๓) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสิบคน ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติ
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสิบสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในดานการบริหารการศึกษา ดานการศึกษาสําหรับคนพิการ
ดานกฎหมาย ดานการแพทยและสาธารณสุข ดานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
และดานสังคมสงเคราะห ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน ทั้งนี้ อยางนอยเจ็ดคนตองมาจาก
องคการคนพิการแตละประเภท
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ใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนเลขานุการ และใหแตงตั้งขาราชการ
ในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร แผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ แผนการจัดสรร
ทรัพ ยากรและแนวทางการพัฒ นาการบริ หารและการจั ดการศึกษาสํ าหรับ คนพิก ารทุก ระบบและ
ทุ ก ระดั บ ตอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบและมอบหมายหนวยงานที่ เ กี่ ย วของ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
(๒) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดหลักสูตร
การกํ า หนดมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา การประเมิ น และการทดสอบทางการศึก ษา
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับ ความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ รวมทั้ งหลักเกณฑ วิธีการ
การไดมาและจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ
(๓) พิจารณาใหความเห็น ชอบแผนการใชจายเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการของหนวยงานในทุกสังกัดที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ รวมทั้งอนุมัติโครงการหรือ
แผนงานที่จะใชเงินกองทุนในสวนที่เกินกวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
(๔) วางระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ การอุดหนุนทางการศึกษา การจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ
(๕) สงเสริมสนับสนุน และชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดบริการ
การศึกษาสําหรับคนพิการ รวมทั้งสนับสนุนโครงการเพื่อสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ
(๖) สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจัดการศึกษาสําหรับคนพิการอยางบูรณาการ
รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารยใหมีองคความรู การศึกษาตอเนื่อง
และทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๗) วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ตามมาตรา ๒๓ (๑)
(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการสงเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการตามมาตรา ๒๓ (๒)
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(๙) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๓)
(๑๐) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การตัดหนี้เปนสูญ
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๔
(๑๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน ใหการรับ รอง หรือเพิกถอนการรับรอง
แกสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนรวม สถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ และศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับแตงตั้ง
อีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ใหดําเนิน การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ภายในหกสิบวัน ในระหวางที่ยังไมไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนิน งานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุ ฒิ
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
มาตรา ๑๕ ในกรณี ที่ ก รรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ พ นจากตํ า แหนงกอนครบวาระ รั ฐ มนตรี
อาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลืออยู
ไมถึงหกสิบวันจะไมดําเนินการเพื่อใหมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได
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มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ครั้งใดถาประธานกรรมการไมอยูในที่ ประชุมหรือไมอาจปฏิบั ติหนาที่ไ ด
ใหรองประธานกรรมการตามลําดับเปนประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิ บัติหนาที่ไดทั้ งหมด ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ งเปนประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการอาจแตงตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก าร
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ ใหสํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษในสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานทําหนาที่เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ในสถานศึกษา รวมทั้งประเมินและรายงานผลตอคณะกรรมการ
(๒) สนับ สนุน ใหสํ านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาจัดการเรีย นรวมแกคนพิการในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
(๓) วิจัย และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรูของคนพิการ
(๔) ผลิต วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของกองทุน
(๗) สงเสริ มสนับ สนุ น ใหหนวยงานทางการศึกษาสามารถผลิต และพั ฒนาเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๘) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่ น รวมทั้ งบุ ค คล ครอบครั ว ชุ มชน องคกรชุ มชน องคกรวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

(๙) ประสานและสงเสริม องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการศึกษาสําหรั บ
คนพิการใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุน กํากับ ดูแล ใหสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ใหผู อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ เปนผู บั ง คั บ บั ญ ชาและรั บ ผิ ด ชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรา ๑๙ ใหสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา มีหนาที่ดําเนิน การจัดการศึกษาโดยเฉพาะ
การจัดการเรียนรวม การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตามที่กฎหมายกําหนด
เพื่ อ ใหการดํ า เนิ น การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงคตามวรรคหนึ่ ง ใหสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหการสนับสนุนทรัพยากร องคความรู และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
แกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา ๒๐ ใหสถานศึ ก ษาเฉพาะความพิ ก ารของรั ฐ มี ห นาที่ จั ด การศึ ก ษาตามภารกิ จ
แกคนพิการ โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล
หมวด ๓
กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
มาตรา ๒๑ ใหจัดตั้ งกองทุน ขึ้น เรีย กวา “กองทุน สงเสริมและพัฒ นาการศึกษาสําหรั บ
คนพิการ” ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชจายในการสงเสริมสนับสนุน และ
พัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการอยางเปนธรรมและทั่วถึง โดยกองทุนประกอบดวย
(๑) เงิ น และทรั พ ยสิ น ที่ โ อนมาจากเงิ น กองทุน การศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิ ก ารตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

เงินรายไดที่ไดจากการออกสลากหรือการจัดกิจกรรม
ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให
รายไดบางสวนจากภาษีของสินคาและบริการที่เปนสาเหตุแหงความพิการตามที่กฎหมาย

กําหนด
มาตรา ๒๒ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเปนประธานกรรมการ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
ที่เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมอบหมายเปนรองประธานกรรมการคนที่ ห นึ่ ง
ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ปนผู แทนองคการคนพิ ก ารหนึ่ ง คนเปนรองประธานกรรมการคนที่ ส อง ผู แทน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ผู แทนกระทรวงการคลั ง ผู แทนกระทรวงสาธารณสุ ข ผู แทน
สํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนสิบเอ็ดคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคการคนพิการแตละประเภท
อยางนอยเจ็ดคนเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนกรรมการ
และเลขานุการ
มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชนและการจัดการกองทุน
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๔) แตงตั้ ง คณะอนุ กรรมการหรือ คณะทํ างานเพื่อ ใหปฏิ บัติ หนาที่ต ามที่ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนมอบหมาย
มาตรา ๒๔ การรั บ เงิ น การจายเงิ น การเก็ บรั กษาเงิ น กองทุ น และการตัด หนี้ เ ปนสู ญ
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น จัด ทํ า งบการเงิ น สงผู สอบบั ญชี ต รวจสอบ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํารายงานผล
การสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ
มาตรา ๒๖ ใหนํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖
มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง และ
การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๗ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับแลว ใหโอนบรรดาเงิน ทรัพยสิน สิทธิ
หนี้ของกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยกองทุน การศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปเปนของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหวางที่ ยั ง ไมมี ร ะเบี ย บวาดวยการบริ ห ารกองทุ น ตามมาตรา ๑๒ ใหนํ า ระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชไปพลางกอน
จนกวาจะไดมีระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๘ ในวาระเริ่มแรกที่ยังมิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ ใหคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทําหนาที่จนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัด
การศึกษาสํ าหรั บ คนพิก าร ตามพระราชบัญญั ตินี้ ซึ่ งตองไมเกิ น หนึ่งรอยแปดสิบวั น นั บแตวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๙ ใหครูหรือ บุคลากรทางการศึ กษาที่ผ านการอบรมวุฒิบัตรครูการศึ กษาพิเศษ
ตามหลักสู ตรที่ค ณะกรรมการขาราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษาอนุมัติ กอนการประกาศใช
พระราชบัญญัตินี้เปนครูการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูที่ผานการอบรมวุฒิบัตรครูการศึกษาพิเศษ
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอนุมัติ มีสิทธิไดรับแตงตั้งเปนครู
การศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไป จึงจําเปนตองจัดใหคนพิการมีสิทธิและโอกาส
ไดรับการบริการและความชวยเหลือทางการศึกษาเปนพิเศษตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการ ดังนั้น เพื่อใหการ
บริการและการใหความชวยเหลือแกคนพิการในดานการศึกษาเปนไปอยางทั่วถึงทุกระบบและทุกระดับการศึกษา
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรีย กว่า “พระราชบัญ ญัติการจัด การศึกษาสําหรับคนพิการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “ครูการศึกษาพิเศษ” ในมาตรา ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ “ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความว่า ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป
หรือครูที่มีวุฒิท างการศึกษาพิเศษระดับปริญ ญาตรีที่ผ่านการประเมิน ทักษะการสอนคนพิการตามที่
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกําหนด และปฏิบัติหน้าที่สอน จัดการศึกษา นิเทศ
หรือหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การคนพิการตาม (๔) เป็นรองประธาน
กรรมการ คนที่สอง
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสิบคน ได้แ ก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อธิบดีกรมสุข ภาพจิต ผู้ว่าราชการกรุง เทพมหานคร และเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสิบสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้านการบริหารการศึกษา ด้านการศึกษาสําหรับคนพิการ ด้านกฎหมาย
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและด้านสังคมสงเคราะห์
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน โดยในจํานวนนี้ต้องมีบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การคนพิการ
แต่ละประเภทจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อํานวยการ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษแต่งตั้งข้าราชการในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นผู้ช่วยเลขานุการ”
มาตรา ๕ ให้ค ณะกรรมการส่ง เสริมการจัด การศึก ษาสํา หรั บคนพิก ารซึ่ง ดํารงตํ าแหน่ ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖ ให้ครูท่มี ีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีซึ่งทําการสอนและได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการครูว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ครู การศึ กษาพิ เศษและครู การศึ กษาพิ เศษกรณี เรี ยนร่ วม พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู่ ก่ อนวั นที่ พระราชบั ญญั ติ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ เป็นครูการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พ ระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้ครูการศึกษาพิเศษซึ่งทําการสอนคนพิการต้องมีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ
สูง กว่าระดับปริญ ญาตรีขึ้นไป ทําให้ไม่ส ามารถแต่ง ตั้งครูที่มีวุฒิท างการศึกษาพิเ ศษระดับ ปริญ ญาตรีเ ป็น
ครูการศึกษาพิเศษได้ มีผลให้ครูการศึกษาพิเศษซึ่งทําการสอนคนพิการมีไม่เพียงพอ ดังนั้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทนิยามคําว่า “ครูการศึกษาพิเศษ” ให้มีความหมายกว้างขึ้นและครอบคลุมครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ
ระดับปริญญาตรี รวมทั้งเห็นควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
1. ดร.ถำวร คูณิรัตน์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
2. นำยธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
3. นำยปรีชำ ทำศิริ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้จัดทำ
1. นำงฉวีวรรณ วะรงค์ หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
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