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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 ระบรมราชโองการโปรดเกล า 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 ใหส ามารถรองรับ การเรีย นการสอน
สําหรับคนทุกกลุมรวมทั้งคนพิการ
“สถานศึกษาเฉพาะความพิการ” หมายความวา สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษา
สําหรับคนพิการโดยเฉพาะ ทั้งในลักษณะอยูประจํา ไป กลับ และรับบริการที่บาน
“ศูนยการศึกษาพิเศษ” หมายความวา สถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษานอกระบบ 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 ษาโดยไมเ สีย คาใชจา ยตั้ง แต แ รกเกิด หรื อพบความพิก ารจนตลอดชีวิ ต
พรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น
(๓) ไดรับการศึกษาที่มีม าตรฐานและประกัน 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 ให ค นพิ ก ารได รั บ การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ หรื อ บริ ก ารทางการศึ ก ษา
ที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ
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มาตรา ๙ ให รัฐ จัด เงิน อุด หนุน เพื่ อ สง เสริม การวิจั ย พัฒ นาองค ความรู แ ละเทคโนโลยี
ที่ เ กี่ ย วข อ ง และการพั ฒ นาครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให มี ค วามรู ความเข า ใจ ทั ก ษะและ
ความสามารถในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ใหรัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม และสอดคลอง
กับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชนใ นการจัดการศึกษาสํา หรับคนพิการ ใหราชการสวนทองถิ่ น
ออกขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอกําหนด ระเบียบหรือประกาศ แลวแตกรณี ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
การสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
มาตรา ๑๑ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย เปน รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และ
ผูทรงคุณวุฒิที่เปนคนพิการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๓) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสิบคน ไดแ ก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติ
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสิบสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ สูงในดานการบริหารการศึกษา ดา นการศึกษาสําหรับคนพิการ
ดานกฎหมาย ดานการแพทยและสาธารณสุข ดานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
และดานสังคมสงเคราะห ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน ทั้งนี้ อยางนอยเจ็ดคนตองมาจาก
องคการคนพิการแตละประเภท

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนเลขานุการ และใหแ ตงตั้งขาราชการ
ในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร แผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ แผนการจัดสรร
ทรัพ ยากรและแนวทางการพัฒ นาการบริ หารและการจั ดการศึกษาสํ าหรับ คนพิก ารทุก ระบบและ
ทุ ก ระดั บ ต อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบและมอบหมายหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
(๒) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดหลักสูตร
การกํ า หนดมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา การประเมิ น และการทดสอบทางการศึก ษา
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับ ความต องการจําเป น พิเศษของคนพิการ รวมทั้ งหลักเกณฑ วิธีการ
การไดมาและจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ
(๓) พิจารณาใหความเห็น ชอบแผนการใชจายเงิน กองทุน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการของหนวยงานในทุกสังกัดที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ รวมทั้งอนุมัติโครงการหรือ
แผนงานที่จะใชเงินกองทุนในสวนที่เกินกวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
(๔) วางระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ การอุดหนุนทางการศึกษา การจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ
(๕) สงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดบริการ
การศึกษาสําหรับคนพิการ รวมทั้งสนับสนุนโครงการเพื่อสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ
(๖) สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจัดการศึกษาสําหรับคนพิการอยางบูรณาการ
รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารยใหมีองคความรู การศึกษาตอเนื่อง
และทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๗) วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ตามมาตรา ๒๓ (๑)
(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการสงเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการตามมาตรา ๒๓ (๒)

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

(๙) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๓)
(๑๐) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การตัดหนี้เปนสูญ
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๔
(๑๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน ใหก ารรับ รอง หรือเพิกถอนการรับรอง
แกสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนรวม สถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ และศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับแตงตั้ง
อีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ใหดําเนิน การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ภายในหกสิบวัน ในระหวางที่ยังไมไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระนั้น อยูใ นตําแหนงเพื่อดําเนิน 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 ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ น จากตํ า แหน ง ก อ นครบวาระ รั ฐ มนตรี
อาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลืออยู
ไมถึงหกสิบวันจะไมดําเนินการเพื่อใหมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ครั้งใดถา ประธานกรรมการไมอ ยูใ นที่ ประชุม หรือไมอาจปฏิบั ติหน าที่ไ ด
ใหรองประธานกรรมการตามลําดับเปนประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิ บัติหนาที่ไดทั้ งหมด ใหกรรมการที่ม าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ งเปนประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการอาจแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก าร
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ ให สํ 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 นรว มแก คนพิการในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
(๓) วิจัย และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรูของคนพิการ
(๔) ผลิต วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของกองทุน
(๗) สงเสริ ม สนับ สนุ น ใหห นว ยงานทางการศึกษาสามารถผลิต และพั ฒนาเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๘) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง
สว นทอ งถิ่ น รวมทั้ งบุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน องค กรชุ ม ชน องคก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

(๙) ประสานและส งเสริม องคก รปกครองสวนทองถิ่น ให สามารถจัดการศึกษาสําหรั บ
คนพิการใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุน กํากับ ดูแล ใหสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ให ผู อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและรั บ ผิ ด ชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเ ศษใหเปน ไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรา ๑๙ ใหสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา มีหน าที่ดําเนิน การจัดการศึกษาโดยเฉพาะ
การจัดการเรียนรวม การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตามที่กฎหมายกําหนด
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต ามวรรคหนึ่ ง ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหการสนับสนุนทรัพยากร องคความรู และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
แกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา ๒๐ ให ส ถานศึ ก ษาเฉพาะความพิ ก ารของรั ฐ มี ห น า ที่ 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 ย สิ 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 ฐานเป น ประธานกรรมการ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
ที่เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมอบหมายเป น รองประธานกรรมการคนที่ ห นึ่ ง
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป น ผู แ ทนองค ก ารคนพิ ก ารหนึ่ ง คนเป น รองประธานกรรมการคนที่ ส อง ผู แ ทน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ผู แ ทนกระทรวงการคลั ง ผู แ ทนกระทรวงสาธารณสุ ข ผู แ ทน
สํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนสิบเอ็ดคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคการคนพิการแตละประเภท
อยางนอยเจ็ดคนเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปน กรรมการ
และเลขานุการ
มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชนและการจัดการกองทุน
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๔) แต งตั้ ง คณะอนุ กรรมการหรือ คณะทํ างานเพื่อ ใหป ฏิ บัติ หน า ที่ต ามที่ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนมอบหมาย
มาตรา ๒๔ การรั บ เงิ น การจา ยเงิ น การเก็ บรั กษาเงิ น กองทุ น และการตัด หนี้ เ ปน สู ญ
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๒๕ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น จัด ทํ า งบการเงิ น ส ง ผู สอบบั ญชี ต รวจสอบ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผน ดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแ ลวทํารายงานผล
การสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ
มาตรา ๒๖ ให นํ 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
ในระหว า งที่ ยั ง ไม มี ร ะเบี ย บว า ด ว ยการบริ ห ารกองทุ น ตามมาตรา ๑๒ ให นํ า ระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชไปพลางกอน
จนกวาจะไดมีระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ
มาตรา ๒๘ ในวาระเริ่มแรกที่ยังมิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ ใหคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทําหนาที่จนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัด
การศึกษาสํ าหรั บ คนพิก าร ตามพระราชบัญญั ตินี้ ซึ่ งต องไมเกิ น หนึ่งร อยแปดสิบวั น นั บ แต วัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๙ ใหครูหรือ บุคลากรทางการศึ กษาที่ผา นการอบรมวุฒิบัตรครูการศึ กษาพิเศษ
ตามหลักสู ตรที่ค ณะกรรมการข าราชการครูแ 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

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

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

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

“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

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

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

