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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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หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

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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หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

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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หนา   ๔ 
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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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หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

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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หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

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) 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(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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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

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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หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(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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หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(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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หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

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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หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหผูที่ผานการอบรมวุฒิบัตรครูการศึกษาพิเศษ

ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอนุมัติ  มีสิทธิไดรับแตงต้ังเปนครู

การศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไป  จึงจําเปนตองจัดใหคนพิการมีสิทธิและโอกาส 

ไดรับการบริการและความชวยเหลือทางการศึกษาเปนพิเศษตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการ  ดังนั้น  เพ่ือใหการ 

บริการและการใหความชวยเหลือแกคนพิการในดานการศึกษาเปนไปอยางทั่วถึงทุกระบบและทุกระดับการศึกษา  

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๒   ก 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 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “ครูการศึกษาพิเศษ”  ในมาตรา  ๓  แห่ง

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ “ครูการศึกษาพิเศษ”  หมายความว่า  ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป  

หรือครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีที่ผ่านการประเมินทักษะการสอนคนพิการตามที่
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกําหนด  และปฏิบัติหน้าที่สอน  จัดการศึกษา  นิเทศ  
หรือหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

“มาตรา  ๑๑  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ”  ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่หนึ่ง  และผู้ทรงคุณวุฒิ

ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผู้แทนขององค์การคนพิการตาม  (๔)  เป็นรองประธาน
กรรมการ  คนที่สอง 

(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสิบคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  เลขาธิการสภาการศึกษา  อธิบดีกรมการแพทย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนสิบส่ีคน  ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้านการบริหารการศึกษา  ด้านการศึกษาสําหรับคนพิการ  ด้านกฎหมาย  
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ด้านเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและด้านสังคมสงเคราะห์  
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน  โดยในจํานวนนี้ต้องมีบุคคลซ่ึงเป็นผู้แทนขององค์การคนพิการ 
แต่ละประเภทจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 

ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อํานวยการ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษแต่งตั้งข้าราชการในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

มาตรา ๕ ให้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการซ่ึงดํารงตําแหน่ง 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖ ให้ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีซ่ึงทําการสอนและได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการครูว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ 
ครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใช้บังคับ  เป็นครูการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัติ 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ได้บัญญัติให้ครูการศึกษาพิเศษซึ่งทําการสอนคนพิการต้องมีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ
สูงกว่าระดับปริญญาตรีข้ึนไป  ทําให้ไม่สามารถแต่งต้ังครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีเป็น 
ครูการศึกษาพิเศษได้  มีผลให้ครูการศึกษาพิเศษซึ่งทําการสอนคนพิการมีไม่เพียงพอ  ดังน้ัน  สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทนิยามคําว่า  “ครูการศึกษาพิเศษ”  ให้มีความหมายกว้างข้ึนและครอบคลุมครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ
ระดับปริญญาตรี  รวมทั้งเห็นควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน  การจัดทํารายงานสถานะการเงิน 
และการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  (๘)  และ  (๙)  แหงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจึงกําหนด
ระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  
วาดวยการพิจารณาอนุมติัการจายเงิน  การจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริม
และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

“องคกรภาคเอกชน”  หมายความวา  องคกรเอกชน  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบัน

ศาสนา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล  สถาบันทางการแพทย  สถานสงเคราะห  และสถาบัน 

ทางสังคมอื่น  ที่จัดการศึกษาใหแกคนพิการซึ่งมิใชหนวยงานภาครัฐ   

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษา

แหงชาติและกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการตามระเบียบนี้  และมี

อํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติตลอดจนกําหนดแบบเอกสารตาง ๆ  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
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 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

หมวด  ๑ 
การขอรับการสนับสนุนโครงการ 

 

 

ขอ ๕ หนวยงานภาครัฐที่จัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจะขอรับ   
การสนับสนุนโครงการจากกองทุนได  ตองมีภารกิจในการจัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับ  
คนพิการ 

ขอ ๖ องคกรภาคเอกชนที่จะขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุน  ตองมีคุณสมบัติ  
ดังนี้ 

(๑) ตองมีฐานะเปนนิติบุคคล 
(๒) มีสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาตั้งอยูในทองที่ที่จะย่ืนคําขอไมนอยกวาหนึ่งป 
(๓) มีคณะกรรมการ  บุคลากร  หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา  หรือมีที่ปรึกษา 

ที่มีความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  
(๔) มีวัตถุประสงค  หรือมีผลงานเกี่ยวกับการจัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับ 

คนพิการ 
(๕) มีผลการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอคนพิการ 
(๖) มีระบบการบริหารงานและระบบการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 
ขอ ๗ โครงการที่จะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) สอดคลองกับนโยบาย  ยุทธศาสตรและแผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  นโยบาย

รัฐบาล  หรือนโยบายของคณะกรรมการ   
(๒) มีวัตถุประสงคและกระบวนการในการดําเนินงานที่ชัดเจน  และมีผลตอการจัดการศึกษา

สําหรับคนพิการ   
(๓) ควรมีการสรางการมีสวนรวมของบุคคล  หนวยงานหรือประชาชนเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาสําหรับคนพิการ   
(๔) ควรมีคนพิการหรือผูดูแลคนพิการเขารวมบริหารจัดการหรือใหคําปรึกษาในการ

ดําเนินงาน 
กรณีเปนหนวยงานภาครัฐตองเปนโครงการที่ริเร่ิมใหม  หรือเปนโครงการที่ไมสามารถขอรับ

การสนับสนุนจากงบประมาณตามปกติได  หรือไดรับแตไมเพียงพอ 

Bob
Typewritten Text
18



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

กรณีเปนองคกรภาคเอกชนตองเปนโครงการที่ดําเนินงานมาแลวโดยมีทุนหรือเงินสมทบ 

อยูบางสวนหรือเปนโครงการใหม  และตองไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนราชการ 

และแหลงทุนอื่น ๆ  หรือไดรับแตไมเพียงพอ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ไมใชบังคับกับโครงการที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ  

บริหารกองทุนกําหนดใหหนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนดําเนินการเปนการเฉพาะ 

เพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  

หมวด  ๒ 

การกูยืมเพื่อจัดซ้ือ  จัดหา  ส่ิงอํานวยความสะดวก  เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก   

ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 

 

ขอ ๘ ผูขอกูยืมเงินกองทุน  ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ  หรือมีใบรับรองแพทย   

(๒) มีความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อจัดซ้ือ  จัดหา  ส่ิงอํานวยความสะดวก  

เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ   

(๓) ศึกษาอยูในสถานศึกษาทั้งของภาครฐัและเอกชน 

(๔) ไมมีประวัติเสียหายในการกูยืมเงินจากกองทุน  เวนแตไดดําเนินการแกไขมาแลวไมนอยกวา

หนึ่งป  หรือเปนกรณีที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นเปนอยางอื่น 

(๕) กรณีมีหนี้สินอยูกับกองทุนตองชําระหนี้มาแลวไมนอยกวารอยละหกสิบของวงเงินกูยืม

ทั้งหมดและเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระหนี้สินที่มีอยูเดิมทั้งหมด 

(๖) มีความสามารถในการชําระเงินกูยืม  และมีบุคคลที่นาเชื่อถือไดเปนผูคํ้าประกัน 

(๗) คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

ในกรณีคนพิการไมสามารถทํานิติกรรมไดตามกฎหมาย  ใหผูดูแลคนพิการเปนผูกูยืมแทน 

ขอ ๙ รายการ  วงเงินการใหกูยืมและกําหนดการชําระคืนโดยไมมีดอกเบี้ยใหเปนไปตาม  

ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนด   
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 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

หมวด  ๓ 

การสนับสนุนทุนการศึกษา  ทนุฝกอบรมเพื่อการสงเสริมและพัฒนา 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

 

 

สวนที่  ๑ 
ครู  คณาจารย  เเละบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

ขอ ๑๐ ครู  คณาจารย  เเละบุคลากรทางการศึกษาที่จะขอรับทุนการศึกษาหรือฝกอบรมได  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

สวนที่  ๒ 
ทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ 

 

 

ขอ ๑๑ ผูขอรับทุนการศึกษา  ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ  หรือมีใบรับรองแพทย   
(๒) มีความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาเพื่อประโยชนทางการศึกษา   
(๓) ศึกษาอยูในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน 
(๔) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด   
ในกรณีคนพิการไมสามารถยืนคําขอดวยตนเองได  ใหผูดูแลคนพิการเปนผูย่ืนคําขอแทน 
ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนดวงเงินเเละรายการคาใชจาย   

เพื่อเปนทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ  เเละเปนกรณีไมอยูในรายการที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐหรือ
เเหลงทุนอื่นเเลว 

หมวด  ๔ 
การพิจารณาอนุมัติการจายเงิน 

 

 

ขอ ๑๓ การย่ืนคําขอรับการสนับสนุนโครงการ  การกูยืมเงิน  และการขอรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาหรือฝกอบรมและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ใหย่ืนคําขอตอศูนยการศึกษาพิเศษ  สวนกลาง  สําหรับในจังหวัดอื่นใหย่ืนคําขอตอศูนยการศึกษาพิเศษ  
ประจําจังหวัดนั้น ๆ  หรือหนวยงานอื่นตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด 
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ในกรณีกลุมเปาหมายตามโครงการมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูมากกวาหนึ่งจังหวัด  หรือมิได   
มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในจังหวัดที่ย่ืนคําขอรับการสนับสนุนนั้น  ใหย่ืนคําขอตอสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ   

ใหหนวยงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี  ทําหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะห 
ความเปนไปไดของแตละโครงการหรือคําขอรับการสนับสนุนรายบุคคล  พรอมทั้งเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน 

ขอ ๑๔ เมื่อหนวยงานตามขอ  ๑๓  ไดรับคําขอเเลว  ใหจัดทําความเห็นโครงการหรือ 
คําขอรับการสนับสนุนรายบุคคลภายในสามสิบวันนับเเตวันที่ไดรับคําขอเเละมีหลักฐานครบถวนแลว  
และเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณา 

ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินกองทุนอยางนอย 
เดือนละครั้ง  เวนแตไมมีการเสนอเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุน   

ขอ ๑๕ เพื่อประโยชนในการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน  คณะกรรมการบริหารกองทุน   
หรือหนวยงานตามขอ  ๑๔  แลวแตกรณี  อาจใหผูแทนหนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนที่ขอรับ
การสนับสนุนหรือบุคคลที่เกี่ยวของชี้แจงรายละเอียดหรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติม  หรือจัดสงเจาหนาที่
ไปตรวจสอบขอเท็จจริงยังสถานที่ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  หรือบุคคล   
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนก็ได   

ขอ ๑๖ รายการคาใชจายที่กองทุนใหการสนับสนุน  มีดังตอไปนี้ 
(๑) เปนเงินใหกูยืมสําหรับคนพิการ  หรือผูดูแลคนพิการ  เพื่อจัดซ้ือ  จัดหา  ส่ิงอํานวย 

ความสะดวก  เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
สําหรับคนพิการ 

(๒) เปนทุนการศกึษาหรือฝกอบรม  แกคนพิการ  ผูดูแลคนพิการ  อาสาสมัคร  หรือบุคลากร  
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ   

(๓) เปนเงินจัดซ้ือ  จัดหา  จัดจาง  ลามภาษามือ  ผูชวยเหลือคนพิการ  ส่ือสงเสริมพัฒนาการ  
ส่ิงอํานวยความสะดวก  เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใด   
ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

(๔) เปนคาใชจายเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาระบบการจัดสรรส่ิงอํานวยความสะดวก
เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
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(๕) เปนคาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนแกสถานศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

(๖) เปนคาใชจายเกี่ยวกับการการบริหารงานกองทุน  เชน  การบริหารกองทุน  การหา
ประโยชน  การติดตามประเมินผล  และตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน  

(๗) เปนคาใชจายตามวัตถุประสงคของผูบริจาคเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาสําหรับ   
คนพกิาร 

(๘) เปนคาใชจายอื่น ๆ  เพื่อการสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 
อัตราวงเงินและรายการคาใชจายตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน

ประกาศกําหนด  ในกรณีที่ยังมิไดประกาศกําหนดอัตราวงเงินและรายการคาใชจายในเร่ืองใดไว   
ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ  หรือกรณีที่อัตราวงเงินและรายการคาใชจายที่กําหนดไว   
ไมสามารถใชดําเนินงานตามโครงการไดอยางเพียงพอกับความจําเปน  ใหเสนอตอคณะกรรมการ  
บริหารกองทุนพิจารณาเปนกรณีไป 

ขอ ๑๗ ใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษแจงผลการพิจารณาอนุมัติการจายเงินใหผูขอรับ
การสนับสนุนโครงการ  หรือผูขอรับการสนับสนุนรายบุคคลแลวแตกรณี  ทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเสรจ็ 

ขอ ๑๘ ใหองคกรภาคเอกชน   หรือบุคคลที่ได รับอนุมั ติเ งินจากกองทุนทําสัญญารับ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และแบบที่เลขาธิการกําหนด 

ถาผูขอรับการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง  ไมมาทําสัญญาภายในกําหนดเวลาตามที่ไดรับแจง  
โดยไมแจงเหตุขัดของ  ใหถือวาไมประสงคจะขอรับการสนบัสนุน 

ขอ ๑๙ หนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  หรือบุคคลที่ไดรับเงินจากกองทุนจะตอง
ยินยอมใหสํานักงานกํากับติดตามการดําเนินงานตามที่ไดรับเงินจากกองทุน  หรือใหเจาหนาที่เขาตรวจ
เอกสารเกี่ยวกับบัญชี  ทะเบียนและหลักฐานอื่น  ตลอดจนสอบถามหรือสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ 

ขอ ๒๐ หนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  หรือบุคคลที่ไดรับเงินจากกองทุนตองรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินที่ไดรับจากกองทุนตามแบบที่เลขาธิการกําหนด   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับการอนุมัติ  ใหผูขอรับ   
การสนับสนุนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติกอนดําเนินการ 

ในกรณีที่หนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน   หรือบุคคลที่ไดรับเงินจากกองทุน  มิได
ดําเนินการหรือดําเนินการไมเปนไปตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับการอนุมัติ  ใหเลขาธิการหรือ 
ผูซ่ึงไดรับมอบหมายระงับการจายเงินงวดตอไปไวกอน  แลวดําเนินการตรวจสอบและรายงานผล 
ตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาตอไป 
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ขอ ๒๑ ใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   ศูนยการศึกษาพิ เศษ   สวนกลาง   และ 
ศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําทะเบียนหนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  บุคคล  ที่ไดรับเงินจากกองทุน 
เพื่อควบคุม  กํากับ  ดูแล  และติดตามประเมนิผลการดําเนินงานและการใชจายเงินของกองทุน 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับอนุมัติ 
(๓) สงเสริม  เรงรัด  ติดตาม  และดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการกูยืมเงิน 
(๔) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติ  และเกณฑ 

ชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามหมวด  ๑  หมวด  ๒  หมวด  ๓  และหมวด  ๔ 

หมวด  ๕ 
การจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน 

 

 

ขอ ๒๓ ใหศูนยการศึกษาพิเศษ  สวนกลาง  และศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัด   
จัดทํารายงานการรับจายเงินเปนประจําทุกเดือนสงใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษภายในวันที่สิบหา  
ของเดือนถัดไป  และใหนําสงเงินรายไดทุกประเภทเขาบัญชีกองทุนทุกส้ินเดือน 

ขอ ๒๔ ใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหาร  
กองทุนเปนประจําทุกเดือนและเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนทุกคร้ังที่มีการประชุม 

ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน   
ตอคณะกรรมการอยางนอยปละสามครั้ง 

ขอ ๒๖ วิธีการปฏิบัติอื่นใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหนําระเบียบของทางราชการ  
วาดวยการนั้นมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
วาดวยการบริหารกองทุน  การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การลงทุน  การหาประโยชน   

และการจัดการกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  (๗)  (๑๐)  และมาตรา  ๒๓  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ

การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จึงกําหนดระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  

วาดวยการบริหารกองทุน  การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การลงทุน  การหาประโยชน   

และการจัดการกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษา

แหงชาติ  และกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม   

และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจ

กําหนดวิธีปฏิบัติ  ตลอดจนกําหนดแบบเอกสารตาง ๆ  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
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  หนา   ๑๑ 
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หมวด  ๑ 
วัตถุประสงคและการบริหารกองทุน 

 

 

ขอ ๕ กองทุนมีวัตถุประสงคเพื่อใชจายในการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา

สําหรับคนพิการอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

ขอ ๖ กองทุน  ประกอบดวย 

(๑) เงินและทรัพยสินที่โอนมาจากเงินกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ  ตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๓) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๔) เงินรายไดที่ไดจากการออกสลากหรือการจัดกิจกรรม 

(๕) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

(๖) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 

(๗) รายไดบางสวนจากภาษีของสินคาและบริการ  ที่ เปนสาเหตุแหงความพิการตามที่

กฎหมายกําหนด 

ขอ ๗ คณะกรรมการบริหารกองทุน  ประกอบดวย  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานเปนประธานกรรมการ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง  ผูทรงคุณวุฒิที่เปน

ผูแทนองคการคนพิการหนึ่งคนเปนรองประธานกรรมการคนที่สอง  ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ   ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผูแทนกระทรวงการคลัง  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  ผูแทนสํานักงบประมาณ   

ผูแทนสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการ

แตงต้ังจํานวนสิบเอ็ดคน  ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคการคนพิการแตละประเภทอยางนอยเจ็ดคน 

เปนกรรมการ  และใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๘ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารกองทุน  รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน  การหาประโยชน  และการจัดการ

กองทุน 
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(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน  เพื่อการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการ 

(๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหาร  

กองทุนมอบหมาย 

หมวด  ๒ 
การรับเงิน  การจายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน 

 

 

ขอ ๙ ใหสํานักงานเปดบัญชีกองทุนไวที่กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  เรียกวา  

“กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ” 

ขอ ๑๐ เพื่อความคลองตัวในการบริหารกองทุน  ใหสํานักงานเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคาร

ที่เปนรัฐวิสาหกิจ  ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๑ เงินที่ไดรับตามขอ  ๖  ในสวนกลางใหนําฝากเขาบัญชีกองทุนที่เปด  ณ  ธนาคาร   

ในสวนกลางตามขอ  ๑๐  ภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับเงิน  หากไดรับเงินในวันเดียวกัน 

เกินกวาหนึ่งหมื่นบาทใหนําฝากธนาคารอยางชาภายในวันทําการรุงข้ึนนับจากวันที่ไดรับเงิน 

ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น  ใหศูนยการศึกษาพิเศษ  สวนกลาง  และศูนยการศึกษา

พิเศษประจําจังหวัด  เปดบัญชีไวที่ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ  ชื่อบัญชี  “กองทุนสงเสริมและพัฒนา

การศึกษาสําหรับคนพิการ”  และใหนําเงินที่ไดรับตามวรรคหนึ่ง  ฝากเขาบัญชีกองทุนที่เปดไว  ภายใน  

สามวันทําการนับแตวันที่ไดรับเงิน  หากวันใดไดรับเงินเกินกวาหนึ่งหมื่นบาท  ใหนําฝากธนาคาร 

อยางชาในวันทําการรุงข้ึน  หรือโอนเขาบัญชีกองทุนที่สวนกลางภายในระยะเวลาเชนเดียวกัน 

ขอ ๑๒ การสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  ใหใชจายภายใต  

วัตถุประสงคขอ  ๕  เพื่อดําเนินการ  ดังตอไปนี้   

(๑) การใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดกูยืมเงินเพื่อจัดซ้ือ  จัดหา  ส่ิงอํานวยความสะดวก

เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
(๒) การใหทุนการศึกษาหรือฝกอบรมแกคนพิการ  ผูดูแลคนพิการ  อาสาสมัคร  หรือบุคลากร  

ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
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(๓) การจัดซ้ือ  จัดหา  จัดจาง  ลามภาษามือ  ผูชวยเหลือคนพิการ  ส่ือสงเสริมพัฒนาการ   
ส่ิงอํานวยความสะดวก  เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใด 
ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

(๔) การบริหารและพัฒนาระบบการจัดสรรส่ิงอํานวยความสะดวก  เทคโนโลยีส่ิงอํานวย
ความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

(๕) การสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ   
(๖) การดําเนินงานของกองทุน  เชน  การบริหารกองทุน  การหาประโยชน  การติดตาม

ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน 
(๗) การใชจายในเร่ืองอื่น ๆ  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 
ขอ ๑๓ ใหเลขาธิการหรือผู ซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเปนผู ส่ังจายเงินกองทุน  หลังจาก

คณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติแลว 
ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน  การรับเงิน  

การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําสง  การพัสดุหรือการปฏิบัติอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  
ในกรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนยังมิไดกําหนด  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวย
การนั้นโดยอนุโลม   

ขอ ๑๕ ใหสํานักงานจัดทําแผนการใชจายเงินประจําปของกองทุนเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนใหความเห็นชอบเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ   

หมวด  ๓ 
การลงทุน  การหาประโยชน  และการจัดการกองทุน 

 

 

ขอ ๑๖ ใหนําเงินกองทุนไปลงทุนหรือหาประโยชน  ดังตอไปนี้   
(๑) ฝากไวกับธนาคารของรัฐที่เปนรัฐวิสาหกิจ   
(๒) ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล   
(๓) ซ้ือตราสารการเงินอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ 
(๔) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ   
ขอ ๑๗ การบัญชีของกองทุน  ใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดทําบัญชีสําหรับหนวยงาน

ภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด  และจัดทํารายงานการรับ - จายเงินกองทุนอยางนอยเดือนละคร้ัง  
รวมทั้งสรุปผลการดําเนินงานประจําปเพื่อรายงานตอคณะกรรมการอยางนอยปละคร้ัง 
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การปดบัญชีใหกระทําปละคร้ัง  โดยถือปงบประมาณเปนรอบปบัญชี  และใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนจัดทํางบการเงินพรอมทั้งรายละเอียดประกอบตามรูปแบบรายงานการเงินสําหรับ
หนวยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป  เพื่อสง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ   เมื่ อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรับรองแลว   
ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนสงสําเนางบการเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณ
เพื่อทราบตอไป 

ขอ ๑๘ เพื่อประโยชนในการจัดทํางบการเงินในภาพรวมของสํานักงาน   และงบการเงิน 
ในภาพรวมของแผนดิน  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนนําขอมูลเกี่ยวกับการบัญชีของกองทุน 
เขาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (Government  Fiscal  Management  
Information  System : GFMIS)  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอ ๑๙ ใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงินและการบัญชีกองทุน   
และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละคร้ัง   

ขอ ๒๐ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป  แลวทํา
รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

Bob
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  หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
วาดวยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  (๔)  แหงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  

วาดวยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้   

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน 

“สวนราชการ”  หมายความวา  หนวยงานต้ังแตระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไปที่มีสถานศึกษา  

หรือหนวยงานการศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 

ขอ ๔ ใหสถานศึกษามีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการตามภารกิจของ

สถานศึกษานั้น  โดยไมเก็บคาใชจาย   

ขอ ๕ ในกรณีที่สถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับคนพิการเขาศึกษาโดยไมมีเหตุผลและความจําเปน

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ใหถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม   

ตามมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากสถานศึกษาใดมีขอโตแยงหรือมีปญหาในทางปฏิบัติ   

ที่จําเปน  ใหสถานศึกษานั้นเสนอเรื่องตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเปนรายไป 

ขอ ๖ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการ  ใหสถานศึกษา 

ซ่ึงไดรับคนพิการเขาศึกษา  มีการดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) จัดระบบหรือรูปแบบที่สนับสนุนการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความสามารถ  ความสนใจ  

ความถนัด  และความจําเปนพิเศษตามประเภทของคนพิการทางการศึกษา 
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  หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๒) จัดสภาพแวดลอม  ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน  ตลอดจนบริการสิ่งอํานวยความสะดวก  
เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่คนพิการ
สามารถเขาถึง  และใชประโยชนได 

ขอ ๗ ในการจัดทําหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู  การทดสอบทางการศึกษา  การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  ใหสถานศึกษาและสวนราชการที่รับผิดชอบดําเนินการใหสอดคลองกับสภาพ  
ความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแตละประเภท  ตามรูปแบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการที่เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  หรือตามที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

ขอ ๘ ในกรณีที่คนพิการซ่ึงมีอุปสรรคและมีความจําเปนที่จะตองไดรับความชวยเหลือ   
ในการเดินทางเพราะเหตุแหงความพิการนั้น  ใหสถานศึกษาหรือสวนราชการที่รับผิดชอบจัดบริการ  
สําหรับการเดินทาง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากเงินอุดหนุนของสถานศึกษาไมเพียงพอ  ใหสถานศึกษา
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหรือสวนราชการตนสังกัดของสถานศึกษานั้นได 

ขอ ๙ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการ  ใหสวนราชการ 
ที่รับผิดชอบจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาเปนกรณีพิเศษแกสถานศึกษา  ทั้งนี้ 
ตามความเหมาะสม  และสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ 

ขอ ๑๐ ใหสวนราชการตนสังกัดของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการ  
รายงานผลการดําเนินงานในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ตอคณะกรรมการอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
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  หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
วาดวยการจัดการอาชีวศึกษาสําหรับคนพิการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

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

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

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้   
“คนพิการ”  หมายความวา  คนพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กําหนดประเภท  

และหลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาของรัฐ  และสถานศึกษาเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษา  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือหลักสูตรปริญญาตรี  
สายเทคโนโลยีและปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 

“สถานศึกษาเอกชน”  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  วาดวยโรงเรียนเอกชน   
“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรมหรือหนวยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทากรม  

และเปนนิติบุคคล  รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่นของรัฐที่มีสถานศึกษา  หรือ
หนวยงานการศึกษาในสังกัดหรือในกํากับ  และจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือหลักสตูรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ   

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
ขอ ๔ ใหสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มีหนาที่จัดการ

อาชีวศึกษาสําหรับคนพิการตามภารกิจของสถานศึกษานั้น  โดยไมเก็บคาใชจาย   
ในกรณีท่ีสถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับคนพิการเขาศึกษาโดยไมมีเหตุผลและความจําเปน   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ใหถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม   
ตามมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
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  หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากสถานศึกษาใดมีขอโตแยงหรือมีปญหาในทางปฏิบัติ   

ท่ีจําเปนใหสถานศึกษานั้นเสนอเรื่องตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเปนรายไป 

ขอ ๕ ใหสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มีหนาที่รับ 

คนพิการเขาศึกษาตามความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ  

ตามประเภทความพิการ 

ขอ ๖ ใหสถานศึกษาที่ จัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

หรือหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ  มีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาในสัดสวน   

หรือจํานวนที่เหมาะสม  โดยใหคํานึงถึงประเภทของความพิการ  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเงื่อนไข  ท่ีสวนราชการ  สถาบันการอาชีวศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษากําหนด  

และใหสถานศึกษานั้น  แจงตอคณะกรรมการเพื่อทราบไมนอยกวาหนึ่งรอยย่ีสิบวันกอนเริ่มปการศึกษา  

โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๓  เปนตนไป 

ใหสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิไดรับคาเลาเรียน  คาบํารุง  คาธรรมเนียม  และคาใชจายอื่น

จากสวนราชการตามจํานวนเงินที่ตองเรียกเก็บจากนักศึกษาพิการ  หากสวนราชการไมสามารถ

ดําเนินการไดใหสงเรื่องขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ

ตอไป  ท้ังนี้  ไมเกินอัตราและรายการที่คณะกรรมการกําหนด 

เพ่ือประโยชนในการจัดการอาชีวศึกษาสําหรับคนพิการตามวรรคหนึ่ง  สวนราชการ   

หรือสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล  หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งรับผิดชอบ  

กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  อาจทําขอตกลงขอรับการสนับสนุนคาใชจาย  

จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ได 

ขอ ๗ ใหสถานศึกษาซึ่งไดรับคนพิการเขาศึกษาดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) จัดระบบหรือรูปแบบที่สนับสนุนการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความสามารถ   

ความสนใจ  ความถนัด  และความตองการจําเปนพิเศษตามประเภทของคนพิการ 

(๒) จัดสภาพแวดลอม  ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน  ตลอดจนบริการสิ่งอํานวย 

ความสะดวก  เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

ท่ีคนพิการ  สามารถเขาถึง  และใชประโยชนได 

(๓) รายงานผลการดําเนินงานตอสวนราชการ   
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  หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๘ ในการจัดทําหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู  การทดสอบทางการศึกษา  การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  ใหสถานศึกษาหรือสวนราชการกําหนดรูปแบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการ   
ใหสอดคลองกับสภาพ  และความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแตละบุคคล 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกําหนดตัวอยาง
รูปแบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการ  เพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางการปฏิบัติตามความเหมาะสมก็ได   

ขอ ๙ เพ่ือประโยชนในการจัดการอาชีวศึกษาสําหรับคนพิการ  ใหสวนราชการจัดสรร
งบประมาณ  และทรัพยากรทางการศึกษาเปนกรณีพิเศษแกสถานศึกษา  ท้ังนี้  ตามความเหมาะสม   
และสอดคลอง  กับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ 

ขอ ๑๐ ใหสวนราชการจัดใหมีหนวยงานภายในของสวนราชการเปนการเฉพาะ  เพ่ือทํา
หนาที่ในการสงเสริม  และสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาสําหรับคนพิการ 

ขอ ๑๑ ใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ตอคณะกรรมการ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจ
กําหนดแบบและวิธีปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
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  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
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  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 

Bob
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 หนา   ๙๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
เร่ือง  กําหนดอัตราและรายการที่ใหการอุดหนุนทางการศึกษาอาชีวศึกษาสําหรับคนพิการ 

 

 

โดยที่ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  วาดวยการจัดการ

อาชีวศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ขอ  ๖  วรรคสอง  กําหนดใหสถานศึกษาที่รับคนพิการ 

เขาศึกษามีสิทธิไดรับคาเลาเรียน  คาบํารุง  คาธรรมเนียม  และคาใชจายอื่นตามจํานวนเงินที่ตองเรียกเก็บ

จากนักศึกษาพิการ  ทั้งนี้  ไมเกินอัตราและรายการที่คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ 

คนพิการกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  (๔)  แหงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับ 

คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  จึงออกประกาศไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ 

คนพิการ  เร่ือง  กําหนดอัตราและรายการที่ใหการอุดหนุนทางการศึกษาอาชีวศึกษาสําหรับคนพิการ” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในประกาศนี้ 

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาของรัฐ  และสถานศึกษาเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษา  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ   

ตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 

“สถานศึกษาเอกชน”  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน   

“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรมหรือหนวยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทากรม  

และเปนนิติบุคคล  รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่นของรัฐที่มีสถานศึกษา  หรือหนวยงาน

การศึกษาในสังกัดหรือในกํากับ   และจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

 หรือหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 หนา   ๙๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอ ๔ สถานศึกษาที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ตองเปน
สถานศึกษาที่ไดรับคนพิการ  ซ่ึงมีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ  และผูนั้นตองไมเคยไดรับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้   
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือหลักสูตรปริญญาตรีมากอน  เวนแตผูที่เคยไดรับ 
การอุดหนุนทางการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  มีสิทธิไดรับการอุดหนุนทางการศึกษา  
เพื่อเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรีได 

ขอ ๕ รายการที่ใหการอุดหนุน   ตามขอ   ๔   ประกอบดวย   คาเลาเรียน   คาบํารุง  
คาธรรมเนียม  และคาใชจายอื่นในทํานองเดียวกันกับคาเลาเรียน  คาบํารุง  คาธรรมเนียม  ตามรายการ
และอัตราที่กําหนดในระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศของสวนราชการ  สถาบันการอาชีวศึกษา   
หรือสถานศึกษาเอกชน  แลวแตกรณี   

ขอ ๖ การย่ืนคําขอรับเงินอุดหนุนใหสถานศึกษาแตละแหงดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนักศึกษาพิการที่คาดวาจะรับเขาศึกษาในแตละป  

เพื่อประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําป  โดยรายงานตอสวนราชการ  ทั้งนี้  ภายในเดือนกุมภาพันธ
ของทุกป 

(๒) รายงานจํานวนเงินที่จะตองเรียกเก็บ  และรายชื่อนักศึกษาพิการที่รับเขาศึกษาในแตละภาค
การศึกษา  ตามแบบที่เลขาธิการกําหนด  พรอมดวยระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศ  ของสถานศึกษา
ที่ใชบังคับในภาคการศึกษานั้น  โดยรายงานตอสวนราชการ  เพื่อประกอบการเบิกจายงบประมาณ  
ทั้งนี้  ภายในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายนของทุกป 

ขอ ๗ ใหสถานศึกษาแตละแหงรายงานขอมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาของนักศึกษาพิการ   
ตอสวนราชการ  ตามแบบที่เลขาธิการกําหนด  อยางนอยปละคร้ัง  ทั้งนี้  ภายในเดือนกันยายนของทุกป  
เพื่อรายงานตอคณะกรรมการตอไป 

ขอ ๘ ใหสถานศึกษาที่รับนักศึกษาซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการเขาศึกษากอนประกาศนี้ 
ใชบังคับไดรับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ต้ังแตปการศึกษา  ๒๕๕๓  เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชินวรณ  บณุยเกียรติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
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 หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
เร่ือง  กําหนดอัตราและรายการที่ใหการอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา 

 

 

โดยที่ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ขอ  ๖  วรรคหนึ่ง  กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา 
ที่รับคนพิการเขาศึกษามีสิทธิไดรับคาเลาเรียน  คาบํารุง  คาธรรมเนียม  และคาใชจายอื่นตามจํานวนเงิน 
ที่ตองเรียกเก็บจากนิสิตนักศึกษาพิการ  ทั้งนี้  ไมเกินอัตราและรายการที่คณะกรรมการสงเสริม 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  (๔)  แหงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสาํหรับคนพิการ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  
เร่ือง  กําหนดอัตราและรายการที่ใหการอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษานั้น 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ขอ ๔ สถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ตองเปน

สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับคนพิการ  ซ่ึงมีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเขาศึกษาในหลักสูตรไมสูงกวาระดับปริญญาตรี  และผูนั้นตองไมเคย
ไดรับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากอน   

ขอ ๕ รายการที่ใหการอุดหนุน  ตามขอ  ๔  ประกอบดวย  คาเลาเรียน  คาบํารุง  คาธรรมเนียม  
และคาใชจายอื่นในทํานองเดียวกันกับคาเลาเรียน  คาบํารุง  คาธรรมเนียม  ตามรายการที่ปรากฏ 
ในระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศ  ของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงในทุกหลักสูตร  ทั้งนี้  ไมเกินอัตรา  
ดังตอไปนี ้
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 หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

 

ขอ ๖ การย่ืนคําขอรับเงินอุดหนุน  ใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนิสิตนักศึกษาพิการที่คาดวาจะรับเขาศึกษาในแตละป  

เพื่อประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําป  โดยรายงานตอสํานักงาน  ทั้งนี้  ภายในเดือนกุมภาพันธ
ของทุกป 

(๒) รายงานจํานวนเงินที่จะตองเรียกเก็บและรายชื่อนิสิตนักศึกษาพิการที่ รับเขาศึกษา 
ในแตละภาคการศึกษาตามแบบที่เลขาธิการกําหนด  พรอมดวยระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศ 
ของสถาบันอุดมศึกษาที่ใชบังคับในภาคการศึกษานั้น  โดยรายงานตอสํานักงานเพื่อประกอบการเบิกจาย
งบประมาณ  ทั้งนี้  ภายในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายนของทุกป 

ขอ ๗ ใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงรายงานขอมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาของนิสิต
นักศึกษาพิการ  ตอสํานักงานตามแบบที่เลขาธิการกําหนด  อยางนอยปละคร้ัง  ทั้งนี้  ภายในเดือน
กันยายนของทุกป  เพื่อรายงานตอคณะกรรมการตอไป 

ขอ ๘ ใหสถาบันอุดมศึกษาที่ รับนิสิตนักศึกษาซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการเขาศึกษา 
กอนประกาศนี้ใชบังคับไดรับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ต้ังแตปการศึกษา  ๒๕๕๓   
เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชินวรณ  บณุยเกียรติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

กลุมสาขา 
อัตราคาใชจาย 
บาท/ราย/ป 

๑. สังคมศาสตร  ศิลปศาสตร  มนุษยศาสตร  ศึกษาศาสตร ๖๐,๐๐๐ 

๒. ศิลปกรรมศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร ๖๐,๐๐๐ 
๓. วิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ๗๐,๐๐๐ 
๔. เกษตรศาสตร ๗๐,๐๐๐ 
๕. สาธารณสุขศาสตร  พยาบาลศาสตร  เภสัชศาสตร ๘๐,๐๐๐ 
๖. แพทยศาสตร  สัตวแพทยศาสตร  ทันตแพทยศาสตร ๑๕๐,๐๐๐ 
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  หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
เร่ือง  หลักเกณฑการใหครูการศึกษาพิเศษ  ครู  และคณาจารย  ไดรับการสงเสริม 

และพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๒  (๖)  แหงพระราชบัญญัติ   

การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  

จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการใหครูการศึกษาพิเศษ  ครูและคณาจารย  ไดรับการสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพ  องคความรู  การศึกษาตอเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

เร่ือง  หลักเกณฑการใหครูการศึกษาพิเศษ  ครู  และคณาจารย  ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในประกาศนี้ 

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในทุกระดับหรือหนวยงานการศึกษาอื่น

ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีคนพิการเขาเรียนหรือที่พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“ครูการศึกษาพิเศษ”  หมายความวา  ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกวาระดับปริญญาตรี 

ข้ึนไป  และปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ครู”  หมายความวา  บุคลากรซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอน   และ

การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ  ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา 

“คณาจารย”  หมายความวา  บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัยทางดาน

การศึกษาพิเศษในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา   

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

ขอ ๔ ใหครูการศึกษาพิเศษ  ครู  และคณาจารย  ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ   

องคความรู  การศึกษาตอเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  ดังตอไปนี้ 
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  หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๑) ไดรับการฝกอบรมหรือพัฒนาใหมีทักษะเฉพาะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ   
แตละประเภท  อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

(๒) ไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพอยางนอยสามป 
ตอคร้ัง 

(๓) สงเสริมและสนับสนุน  ใหไดรับการศึกษาตอเนื่องทางดานการศึกษาพิเศษหรือพัฒนา
องคความรูทางการศึกษาพิเศษที่สูงกวาระดับปริญญาตรี 

(๔) สงเสริมและพัฒนาดานอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมและความจําเปนในการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ 

ขอ ๕ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  การดําเนินการตามขอ  ๔  ใหมี
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) การฝกอบรมหรือพัฒนาใหมีทักษะเฉพาะในการจัดการศึกษาตาม  (๑)  ของขอ  ๔   
ตองเปนหลักสูตรกลางที่คณะกรรมการไดกําหนดไวตามความเหมาะสมและมีลักษณะเฉพาะเพื่อคนพิการ  
แตละประเภท  และสถานศึกษาหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของไดนําหลักสูตรกลางดังกลาวไปใชการ
ฝกอบรมหรือพัฒนานั้น  ในการนี้  หากคณะกรรมการเห็นวาสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของใด 
ไดกําหนดหลักสูตรข้ึนเองมีความเหมาะสม  คณะกรรมการก็สามารถใหความเห็นชอบและถือเปน
หลักสูตรที่ใชฝกอบรมหรือพัฒนานั้นได 

(๒) การพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพตาม  (๒)  ของขอ  ๔  ตองเปน
หลักสูตรซ่ึงหนวยงานที่รับผิดชอบไดจัดทําข้ึนเพื่อใชในการฝกอบรมเปนการเฉพาะ  โดยหลักสูตรนั้น
จะตองมีลักษณะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการศึกษาพิ เศษ  ซ่ึงมี จุดมุงหมายและ
วัตถุประสงครวมทั้งโครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดจน  
มีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรนั้น 

(๓) การสงเสริมและสนับสนุนใหไดรับการศึกษาตอเนื่องที่สูงกวาระดับปริญญาตรี  ตาม  (๓)  
ของขอ  ๔  ตองเปนการศึกษาที่มีการกําหนดประเภทของทุน  สาขาวิชาที่จะศึกษา  สถานศึกษา  ทั้งใน
และตางประเทศ  และระยะเวลาการศึกษา 

(๔) การสงเสริมและพัฒนาดานอื่น  ๆ  ตาม   (๔)   ของขอ  ๔  ตองมี จุดมุงหมายและ
วัตถุประสงค  รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการดําเนินการดังกลาว 

ขอ ๖ การพัฒนาศักยภาพครูการศึกษาพิเศษ  ครู  และคณาจารย  ใหสวนราชการหรือ
หนวยงานตนสังกัดรวมกับหนวยงาน  สถาบัน  หรือมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีรูปแบบและวิธีการในการพัฒนา
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  หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ศักยภาพเพื่อใหครูการศึกษาพิเศษ  ครู  และคณาจารยดังกลาวสามารถนําไปจัดการศึกษาสําหรับ 
คนพิการ  ใหมีประสิทธิภาพและมาตรฐานยิ่งข้ึน 

ขอ ๗ การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูการศึกษาพิเศษ  ครู  และคณาจารย  ใหสวนราชการ
หนวยงานตนสังกัด  หรือกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  สนับสนุนงบประมาณ  
ใหเหมาะสมและเพียงพอ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
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  หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษา 
สําหรับคนพิการ 

เร่ือง  กําหนดอัตราวงเงินและรายการคาใชจายที่กองทุนใหการสนับสนุนเพื่อดําเนินการตามแผนงาน 
หรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๖  วรรคสอง  ของระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ  วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน  การจัดทํารายงานสถานะการเงิน   
และการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  คณะกรรมการ
บริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
สําหรับคนพิการ   เ ร่ือง   กําหนดอัตราวงเงินและรายการคาใชจายที่กองทุนใหการสนับสนุน 
เพื่อดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสําหรับ 
คนพิการ” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษา

สําหรับคนพิการ 
“แผนงานหรือโครงการ”  หมายความวา  แผนงานหรือโครงการที่หนวยงานภาครัฐหรือองคกร

ภาคเอกชนย่ืนขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
“องคกรภาคเอกชน”  หมายความวา  สถานศึกษาเอกชน  องคกรเอกชน  องคกรชุมชน  องคกร

วิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล  สถาบันทางการแพทย  สถานสงเคราะห  
สถาบันทางสังคมอื่นที่จัดการศึกษาใหกับคนพิการ  ซ่ึงมิใชหนวยงานของรัฐ 

“หนวยงานภาครัฐ”  หมายความวา  สถานศึกษา  กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่น  และมีฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่ ต้ังข้ึน   
โดยพระราชบัญญัติ  หรือพระราชกฤษฎีกา  หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่มีภารกิจในการจัดหรือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
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  หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

“องคการคนพิการแตละประเภท”  หมายความวา  องคกรสมาชิกระดับชาติตามประเภทความพิการ

ที่ไดแจงชื่อไวกับสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

ขอ ๔ คาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการดานสงเสริมสนับสนุน   

และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  ใหเปนไปตามอัตราวงเงินและรายการดังตอไปนี้ 

  ก. คาใชจายดานการบริหารจัดการของแตละแผนงานหรือโครงการ  ดังนี้ 

   (๑) คาเชาสถานที่ต้ังโครงการ 

   (๒) คาน้ําประปา  และคาน้ําด่ืม 

   (๓) คาไฟฟา 

   (๔) คาจางบุคลากรที่ทําหนาที่ประสานงาน  หรือคาจางที่ปรึกษาโครงการ 

   (๕) คาใชจายในการติดตอประสานงาน  ไดแก  คาเดินทางไปสํารวจ  คาเตรียม

กิจกรรมโครงการคาออกแบบกิจกรรมโครงการ  คาโทรศัพท  คาโทรสาร  อินเตอรเน็ต  และคาใชจายอื่น ๆ   

   (๖) คาใชจายในการประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายทราบและเขารวมกิจกรรม 

   (๗) คาวัสดุ 

   (๘) คาใชจายในการเตรียมโครงการและติดตามประเมินผล 

   (๙) คาจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหคนพิการเขาถึง 

และใชประโยชนไดจากแผนงานหรือโครงการ 

   (๑๐) คาใชจายอื่นใดตามที่คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบเปนรายกรณี 

  ข. คาใชจายเก่ียวกับคาตอบแทนผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจซ่ึงไดปฏิบัติงานตามที่

หนวยงาน  หรือองคกรผูจัดทําโครงการมอบหมาย  โดยมีเง่ือนไข  ดังนี้ 

   (๑) เปนการจัดใหมีผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจที่เปนสวนหนึ่งของโครงการ  

และมีระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวา  ๑  วัน  เชน  โครงการฝกอบรม  โครงการฝกอาชีพ  โครงการ

ฝกงานระหวางการศึกษา  โครงการทดลองทํางานในสถานประกอบการ 

   (๒) วัตถุประสงคในการจัดใหมีผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจเพื่อชวยคนพิการ 

ที่ชวยเหลือตนเองไดนอย  ไดแก  ผูเยาว  คนเสมือนไรความสามารถ  หรือคนไรความสามารถ  คนพิการ

ทางจิต  พฤติกรรมหรืออารมณ  ออทิสติก  สติปญญา  หรือมีสภาพความพิการถึงข้ันไมสามารถ

ประกอบกิจวัตรประจําวันได  รวมทั้งทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตามแผนงาน 

หรือโครงการ   
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  หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

   (๓) การจัดใหมีผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจ  ใหพิจารณาตามความจําเปน 

และเหมาะสม  ในสัดสวนคนพิการ  ๑๐  คน  ตอผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจ  ๑  คน   

  ค. คาตอบแทนลามภาษามือ  ใหใชจายไดในภารกิจ  ดังนี้ 

   (๑) การศึกษา  การเขารวมประชุม  สัมมนา  หรือฝกอบรม  รวมทั้งเปนผูบรรยาย

ดานการศึกษา  โดยหนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนเปนผูจัด  ซ่ึงมีบุคคลที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินเขารวมดวย 

   (๒) บริการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

  ง. คาใชจายเก่ียวกับการจัดส่ือ  ส่ิงอํานวยความสะดวก  บริการทางการศึกษาสําหรับ

คนพิการ  รวมถึงส่ือทางเลือกสําหรับคนพิการ   

  จ. คาใชจายเกี่ยวกับการจัดทําคูมือหรือเอกสารทางวิชาการ  ใหการสนับสนุน 

ในกรณีที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  การอบรม

เผยแพรความรูแกคนพิการ  ผูปกครอง  ผูดูแลคนพิการโดยนักวิชาการที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ  หรือโดย

องคการคนพิการแตละประเภท 

  ฉ. คาใชจายเก่ียวกับการจัดทําส่ือประชาสัมพันธตามโครงการ  เพื่อการเสริมสราง

เจตคติที่ดีดานการศึกษาตอคนพิการ 

  ช. คาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทนในการฝกงานระหวางการศึกษาของคนพิการที่มี

ความยากลําบากในการหางานทํา  ใหพิจารณาสนับสนุนในกรณีเปนการเขาฝกงานในองคกรเอกชน  หรือ

หนวยงานของรัฐที่ไมอยูในบังคับของกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่ตองจางคนพิการเขาทํางานโดยใหการสนับสนุนคาตอบแทนไมเกินสามเดือน 

  ซ. คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสงเสริม

สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  ใหพิจารณาสนันสนุนในกรณีดังนี้ 

   (๑) มีความสอดคลองกับความตองการจําเปนของคนพิการ 

   (๒) กอใหเกิดนวัตกรรมดานการศึกษาสําหรับคนพิการ  ซ่ึงมีความแตกตางจาก

ผลงานที่มีอยูแลวหรือเปนการตอยอด 

   (๓) ขอเสนอวิธีการศึกษาวิจัยมีความชัดเจนและเปนไปได 

ทั้งนี้  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับมอบหมายจะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญในงานที่ทํา

ใหความเห็นประกอบการพิจารณาก็ได 

Bob
Typewritten Text
48



  หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๕ อัตราวงเงินที่ใหการสนับสนุน  ใหเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  ในกรณี 
ที่ยังมิไดกําหนดอัตราวงเงินในเร่ืองใดไว  ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ  หรือกรณีที่อัตรา
วงเงินที่กําหนดไว  ไมสามารถดําเนินการตามโครงการไดอยางเพียงพอกับความจําเปน  ใหเสนอ 
ตอคณะกรรมการพิจารณาเปนกรณีไป  ตามความจําเปนและเหมาะสม 

ขอ ๖ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการตามประกาศนี้  และมี
อํานาจกําหนดแบบและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

กษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 
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     อัตราวงเงินคาใชจายทีก่องทุนสงเสริมและพฒันาการศึกษาสําหรับคนพิการใหการสนบัสนุน 
เพ่ือดําเนนิการตามแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศกึษาสําหรับคนพกิาร 

------------------------------- 
 
 

หมวดคาวัสดุใชสอย   
สําหรับผูจัดทําโครงการ ผูเขารวมโครงการ วิทยากร ผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจ และผูชวยสวนบุคคล ดังนี้ 
๑. คาอาหาร  

กรณีจัดในโรงแรม 
- จัดอาหารครบ ๓ ม้ือ ไมเกิน ๕๐๐ บาท / วัน / คน ถาจัดไมครบ ๓ ม้ือ ไมเกิน ๓๐๐ บาท / วัน / คน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ม้ือละ ๕๐ บาท / คน 
กรณีจัดในสถานที่ราชการหรือเอกชน 
- คาอาหาร ม้ือละ ๗๕ บาท / คน   
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ม้ือละ ๓๕ บาท / คน 

๒. คาท่ีพัก (ไมรวมคาอาหาร)  
  กรณีจัดในโรงแรม  วันละไมเกิน ๕๐๐ บาท /  คน 
 กรณีจัดในสถานที่ราชการหรือเอกชน  ใหเหมาจายเปนคาสาธารณูปโภค ไมเกิน ๒๐๐ บาท / คน / วัน 
๓. คาพาหนะ  

(๑) รถไฟ  ใหเดินทางโดยรถไฟนั่งหรือนอน ช้ัน ๒ ปรับอากาศ 
 (๒) เหมาจาย  สําหรบัการเดินทางโดยรถยนตสวนตวัหรือรถโดยสาร ใหเหมาจายไมเกนิอัตรารถปรับ

อากาศมาตรฐาน ๑ (ก) หรือรถโดยสารประจําทางปรับอากาศชั้นพิเศษ (VIP) 
(๓) การเดินทางภายในพื้นท่ีหนวยจัด  ใหเหมาจายไมเกิน ๕๐๐ บาท / คน 

  สําหรับวิทยากรสามารถเดินทางโดยเครื่องบินช้ันประหยดัได   
๔. คาถายรูป / คาเทปบันทึกเสียงใหเหมาจาย ไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท / ครั้ง 
๔. คาจัดทําบันทึกวีดีโอ / วีซีดีพรอมตัดตอ จัดทําสําเนาใหเหมาจายไมเกิน ๔,๐๐๐ บาท / ครั้ง  
๕. คาจางบันทึกวีดีโอภาษามือลงในวีดีโอ (เฉพาะโครงการของบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน)  

  ๗๐๐ บาท / คน / วัน 
๖. คาเอกสารอักษรเบรลล ไมเกิน ๒๐๐ บาท / คน 
๗. คาเอกสารทั่วไป ไมเกิน ๕๐ บาท / คน 
๘. คาจัดทําเอกสารเสียงเทป / ซีดี ไมเกินมวนละ / แผนละ ๒๐ บาท 
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หมวดคาตอบแทน   
๑. คาวิทยากร  
 - สําหรับหนวยงานราชการ คนละ ๖๐๐  บาท / ช่ัวโมง 
 - สําหรับหนวยงานเอกชน คนละ ๑,๒๐๐  บาท / ช่ัวโมง 
๒. คาลามภาษามือ คนละ ๑,๐๐๐ บาท / วัน และ ๕๐๐ บาท ในกรณีปฏิบัติหนาท่ีครึ่งวัน  
๓. คาผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจ คนละ ๒๐๐ บาท / วัน 

  
หมวดคาใชจาย   

๑.  คาอุดหนุนส่ือ  ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๑) จัดทําส่ือการเรียนการสอนสําหรับผูเขาอบรมเพื่อพัฒนาเดก็พิการ คนละไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท   
(๒) จัดทําส่ือท่ีใชตามระบบคูปอง  คนละไมเกิน  ๒,๐๐๐  บาท 

  ๒.  คาใชจายในการบริหารงานกองทุน 
(๑) ผูจัดการกองทุน อัตราคาจางเดือนละไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
(๒) พนักงานกองทุน ใหมีสิทธิเทียบเทาพนักงานราชการ 
(๓) คาเบี้ยประชุม ดังนี้ 
 คณะกรรมการบริหารกองทุน 
 - ประธานกรรมการ  คนละ  ๑,๕๐๐  บาท 
 - รองประธานกรรมการ คนละ  ๑,๓๕๐ บาท 
 - กรรมการ  เลขานกุาร คนละ  ๑,๒๐๐ บาท 
  คณะอนกุรรมการบริหารกองทุน 
 - ประธานอนุกรรมการ คนละ  ๑,๒๐๐  บาท 
 - รองประธานอนุกรรมการ คนละ       ๙๐๐ บาท 
 - อนุกรรมการ  เลขานุการ คนละ        ๘๐๐ บาท 
(๔) คาตอบแทนใชสอย 
(๕) คาใชจายอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ  

   
------------------------------------------ 
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L\Yl EJ L ~tiL Uti fl T'HUJfll1 'I LLm "lltH\Jth .:!'t.h~ fl11"lfll w~ fl 'I'I1J fl1"I'U'iVI1'Ifl tl\I'Vlti~\1 L?t'i1JLL~~ • • 
..;'W,Jti1 fl1'I~m~1£11V1-r'U fllti fi fl1'I L~tl\1 rl 1VIti \Ylel\Pl'I11\I L~tiLL~~ 'I1E.Ifl1"II"h 1 i~1 EJ~fl tl\I'Vlti 1 ~fl1'I?ftJ'U?ftiti • • 
L ~tJ ~1L uti fl1"IIP111J u~ti\11tiVI~tJLfli"I-:~ fl1"IL~ EJ1nu fl1"I~\I L?t'ilJ?ttJ'U?ttiti u~~..;' W.Jti 1fl1"I ~ n ~1 &11V1-ru fllti Vi fl1"I • 
1~LVI1J1~?f1J~.:I~ti 

tl1~E.Jehti1~\Pl11J fli111J 1 tiitJ G) b 1~'Ifll?ftl\l "lltl\1 'I~ L UEJ'U fliW~ fl'I'I1Jfl1'I~\I L?f'ilJfl1'I~ 1'1 

'U'iVI1'I fl tJ\I'Vlti~\1 L?t'i1J LL~ ~ ..;' (Jllti 1 fl1'I~ fl~1 £11V1-r'Uflltifi fl1'I Vi.!"!. l!:l&::&::l!l fll W~ fl 'I 'Ill fl1'I'U 'iVI1'I fl tl \I 'VIti • • " ~\IL?f'i1JLL~~..;'(Jllti1fl1~~fl~1£11VI-r'Uflltififl1"I ~\ltltlflU'I~fl11"111 ~\l~tJ1 uti 
V al J/e~ 1 al Cllr, 1 4 Q.l 

"lltl Gl u 'I~ fl11"lti L 'IEJ fl11 "u'I~ fl11"1 fll W~ fl 'I 'Ill fl1~'U'IVI1~fl tl\I'Vlti ?f\1 L?f'I1J LL~~ Vi (Jllti 1 • 
fl1'I~fl~n£11VI-r'Uflltififl1"I L~tl\1 rl1VIti\Ylel\Pl 'I11\IL~tiLL~~'I1E.Ifl1"II"h 1 i~1EJ~fltl\I'Vlti 1 ~fl1'I?ftJ'U?ftiti L ;j tl • • 
~1 L Uti fl1"IIP111J LL~ti\11tiVI~tJLfli"I\I fl1"IL~ EJ1 nu fl1"I~\I L?t'i1J?tuu ?f11ti u~~ ..;' (Jllti1 m"I ~ n~1&11V1-ru fllti'Vi fl1"I 

(tlU'U~ m) Vi.!"!. l!:lct&::b" . 

it~ l!:l U'I~fl11"1\l1miu-:~~u~-:~u~i'ti~U'I~fl11"1LUti~ti1u 
it~ m 1 ~ E.l ma fl el\Pl 'I 11\1 L~ tiLL ti 'Uvt1 EJU'I ~ fl11"1 fliW~ fl 'I'I1Jfl1 "I'U'iVI1 'I fl tl \1 'VIti~ \1 L?f'i1J • 

LL~~..;' (Jllti1fl1'I~fl~1£11VI-r'Uflltin fl1'I L~tl\1 rl1VIti l'lel\Pl'I11\I L~tiLL~~'I1E.Ifl1"II"h 1 i~1EJ~fltl.:I'Vlti 1 ~fl1'I?ftJ 'U?ftiti • • 
L ~e:J ~1 L uti n1"I\JI11J u~ti\11tiVI~tJLfli"I-:~ m"IL~EJ1 nu n1"I~\I L?t'ill ?t'l!u?t11ti LL~ ~.., (Jllti 1 n1"I ~ n~1&11V1-ru Rtin n1"I 

( u..l) u..l '1'!1" .. .., 11 .t ~ 
tl'U'U'Vl l!:l Vi.!"!. l!:lctcta:: ~\11ti'Vl b fl'Ifl~1fli1J Vi.!"!. l!lctcta:: LL~~bVIb'tl1\IL\Ititli'I'I1LLti'U'Vl1E.Iu'I~fl11"!tiLL'Vlti 
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t-&,~~L~~rtL~t-~M. ,B~ m,ttL.rL~::\2, IA.Lfl. oo~'<!> n,~,ftl::12Tl.,t-Ll1Lrtll1.,t-L~L~ "<!><!> 
• n.~ I IA.Lfl. 00<!> n,~,ftll!l~,t-L~ "0(!) 

IA.Lfl. OCi} ::12n.~, I ::\2Tl.tltn.~,ftl ~~ I I11A.,t-~~,1L~UB,LJ!l.l!l~L~ ·~ 

n.~ I IA.Lfl. 0~ n,~,ftll1lt~1L~UB,L~ ·~ 

n.~ I IA.Lfl. OOCi} n,~,ftl ~121n.111'l.U~1L~UB,L~ "P' 

n.,t-I n.~ I IA.Lfl. OOP' 

(Tl.@~l1LU t-LIA.t-B~ M.Ufl.rtLt~[!~l2~~ftt-@R.1LU t-1~1::L M.t;1) B ~ ~Tl.l t-12 B[!LI>l.LU' B1~~UL1Tl.£1.t-L~L~ ·c. 
t-k~ I IA.Lfl. ooo';J> n,~,ftl~L~Lrt111.,~lLT1.1L~LJ!l.l!l~ B~l!l)£111BkM.~~~ I B~~UL1Tl.£1.LJ!l.l!l~L~ -~ 

... 1\ 

t-k~ I IA.Ln. oo~'<!> n.~,ftl~L~Lrt111.,~lt-~~,UL1Tl.£1.!11A.,L~ I !11~L~L~ ";!> 
"' • L~Tl.IA.Tl.JtlTl.Q.1LU~L~Tl.Q.t-B~~ml!llt-LIA.T1.~1Ll1LrtL~ Tl.~ W Tl.~,ftl1LUt-1~1t-BR.L~, -

L~Tl.iA.Tl.JtlTl.Q.1LU~L~Tl.Q.t-B~~,~l!llt-LIA.Tl.~,Ll1LrtL~LI'l.U~Tl.Lll~1L111.&,fl.~ -
~ll!lQ111.::1rtT1.g.n.Q.t-B~~,~l!l1 t-LIA.T1.~1Ll1LrtL~WL~IA.~ -

Tl.Q.t-B~~,~l!llt-LIA.T1.~,1LU (~) 

t-&,~rtL~~L~UQ.,~ll!l~~t)'l.II1.~Tl.~U@Tl.t-LIA.T1.~,1LU (;!>) 

n.~ I IA.Lfl. 00~ n,~,ftl~L~Lrt111.,~ll!l~~t)'l.ll1.~n.~n.l~LU't-LIA.T1.~,1LU (W) 

(diA) l'l.lt!,~Tl.,Qo!t!LULBfl.k!1t-LIA.L~::1!11L~~l!l1 Ll1 @~111. (U) <!> Tl.L~1~Lrt 
"' lt!LULBfl.k!1Ll1L1~~n,~,ftl~L~Lrtll1.,~l1L~~l!llll1@~111.t)£1Tl.t~~n.~U1~l!llt-LIA.T1.~,1LUfl.k111.L~ ~L~Lrtll1., {Cil) 

lt!LULBfl.k!1 Cil Tl.,Go Tl.@T1.@~111.t-,tl.fvt t Ll1~l!llt-LIA.Tl.~,~l fvt t Ll1 (<!>) 
II ' 

::T1.111.LM.L~ ·w I 

1\ 

n.,t-In.~ I IA.Lfl. OOCi} n,~,ftt ~U'J.fl.fU1LgL~L~Tl.f;,~L~Lrt111.,~l-

nP>u G, Gtll1.:tL uP>C:tlitnunmt@lilm:t u II> I"' ,. .. 

n.~ 1 IA.Lfl. ooc, n,~,ftt ::12n.,t--

tt:t,1 f':t1rtll!l~!!1W 

(1LII1.LBL~rtt1rt,' UM.IA.L~ "Cil I I w 1'1) f' I 

n.~ I IA.Lfl. 0~ ::\2@rt rtl!lt-@1~,::12,t-Lt1LII1.L@L~ - .f' J"' f' I I 

n.~ I IA.Lfl. 0~ ::\2Brt1LII1.L@L~ - .f' I 

nP>uG,G:tll1.:tLuP>L:ttA.nujllmt@lilm:tu II> I"' ,. .. 

n.~ I IA.Lfl. 0~ ::\2@11 rtl!lt-@1~,::\21,t-Lt1LII1.L@L~ -
.f' !"' f' I I 

n.~ I n.,t-I IA.Lfl. o~~ n,~,ftt B~ w fl.1~fttl!l~L~ 

n.~ I n.,t-I IA.Lfl. O~P' n,~,ftt @~ w fl.1~1LII1.L@l!l~ -

tt:t11t-:t01ftll!l~!!1W 

1LII1.L@L~ "<!> I 

\1 A 1\ 1\ A 

Oot-~12~~n.n.t~~tp.ta::l2, ~~::LM.011LU~~@~II1.,~tp.ta WWIA.~ 1LUt-1~1rtt~L~,ta 1LUt-1~1LJ!l.l!l~tafl.k111.L~ 
II 

~G~ppt~~tl!ltttll1. ... ,. 

~LU~nWfl.!.Kl.lJUiil.U~~LUt.niW~::I:!nnh~n.!\~rt~~1t-f:!J:.LUil!JLa~1~LUt-~Wl l!i,ll\ 
nt.t-n~nrtt.~.twnn1t.14a~, nh~n..tt~~LU~tniA.t-au~at.~JtlL~~LUat.~::l:!nnt,1t-e .. t.t~,t! 
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ll.@P.f1.JA,niA.t-@U1LIA1n..t.LUit11U:::ru61tAitL~n@~L&P.1,L61 (J>) ,. "' f"' I"' I <I I 

~@~Eo1,f1.lA,11l.@~L~ (J.>) 

~f1.1ALUI:-~611LUI:-t1lA:::1U 
0 "' 

~ ~ .. .. 
~rtL~rt lfl.Q-,l"-1. f1.lAI:-@U1LIA~Il.1LUit11Uf1.@:::ru61:::~,, f1.lAI:-@U1LIA~Il.1LUrt1W:::ru61 rtP.:::1rt~~,L~ (W) 

• 1LUP.L1f1.L!:-UJ.tM.L!f1.11l.~k!-,£lA~~l11. fl.lAI:-@Ufl.L!:-UJ.tM. (Gl) 

tALn. ooo'o~ n~,ftl:::~n@~,t-L~L~L1~~ niA.t-@U1LU~~~ (®) 
• f1.lAI:-@U1LIA~Il.1LUf1.1,~L~Eo1.L~ .Gl 

lALil. ooo'Gl n~,ftl:::~n61 t-@rtWn.n.:::1rtL~Eo~@~LJ.A~~ (Gl) 

lALil. ooo'® n~,ftl:::~n61 1LU~U~,Lf1.1'M~@~11111l.@L~,~n.kiAL~n@~1LUf1.~~,1LU@~LJ.A~~ (®) 
• • 1LU~f1.611l.kiAL~Ut~:::~rtLt61~tnL~I:-~ @~fl.fl.IA~@L~ ·® 

~L&Il{Ll!6~trtlll. In I 

n.,t. 1 tALn. OJ>Gl :::~n61 l!l~:::LM.011LU~f1.61@~1A,~tp.L~ ·w 

n~ 1 1:-111 t~ c. n~,ftl:::~,, 
f1.61 Gl n~,ft~l~L~U!}, lALil. ooc, :::~t-ltlt~L1~~ 1:-~l!lfl.LI:-~~rt~rtL~~L~l"-1. @!:LRLLJitL!2L~ .Gl 

1:-111 t~ 1 tALn. oo<B\'® :::~n61 nP.u@mLt-~trt-JAn.kJAL~ -

t-Ill t~ 1 tALn. ooc. :::~n61 1LUP.L1nLt-~tr.IAn.kiAL~ -
1UL~lAtL61 ·® 
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tJ'i:m1f'lflru~n'i'i:Un1'i'U'iVI1':inv.:~'VIufl.:~~fl'i:ut~fl~cWWJ'U1n1'ifln't!t1fl1VIi'uAu<Wn1'i 
9 

L~e:J~ tl1'VI'U~'NL~'U LLG'l:::11 Vn11Fh 1 oU~1V L~V'JtlU rn-a61tJU61'U'ULLrl61tn'WPi f1'1~11 'Un11:5'~ f111Pif1'1~1 
' 

't~v~-a::: L iJ vuflru::: m-alJ m-a?i~ L61~lJrn-a:5'~ rn-a Pi m~nri1'V!-ru fi'WYl rn-a i1;J1 v m-aYl~1-aru1 
e:J'WWlrn1~1VL~'U f111:5'~vl111V~1'U61tn'U:::rn-aL~'U bbG'l:::f111U~'V111fle:J~'Vl'U?i~L61~lJLLG'l:::oW\VlJ'U1f111Pifl'l31 . ' 
ri1'VI-rufi'WYlm-a vt Pl. l!><.t<11!:> -rra <9lb (ct) tl1'VI'I.J~ 1 '!Xna~'Vl'U?i~L61~lJLLG'l:::oW\VlJ'W1f111Pifl'l31ri1'VI-rufi'WYlm-a • 
1 '!Xm-a61tJU61'U'UL~'U LtJ 'UFh 1 oU~1V L~ V'J flU fl1161tJU61'U'ULLrl61tn'WPifl'l311 'Un11:5'~n11Pifl'l31ri1'VI-ru ' , 
fi'Wfl n1 'a tJ 1::: fle:JUlJ &i 1"1 ru::: f111lJ fl11U~'V111 fl e:J~'Vl'U ?J ~ L61~lJ LLG'l :::oW \VlJ'U 1 fl 11Pi fl'l31ri 1'VI-rUI"I'U fl fl11 
~.J dcvd cvff 

fl'a~'Vl 1!>/I!J<.t<.t~ LlJe:J'J'U'Vl <9l<9l fllJ.fl1V'I'U5 l!>ctct~ , 
, 

e:J1PltJB1'W1~ IP11lJfi'J1lJ1 'U-rra @) b 'J111"161a~ LL 'lti~-a:::L iJt~uflru::: m-alJn1-a?i~L61~lJfl11~~ 
~ 0 V ..:::., I II .c:. CV..::::tt. I .o1::1t. Q.J 0 • c::t. 

m-aP! fl'l31611'VI-au fi'WV'In1'd 11m t1 m-aY~ ~1-aru1 e:J'WlJIPl m-a~1 t1 L~'W m-a~ ~'V1111 ti~1'W 61m'W::: rn-aL ~'W 
' 

LLG'l :::rn-au~'V!11fle:J~'Vl'U?i ~ L61~lJ LLG'l:::oW\VlJ'W1rn-aPi fl'l31ri1'VI-rufi'WYl rn-a V'l. Pl. l!><.t<11!:> ~ ~aantJ -a::: mP~11 
' ~~~a1ud 

-rra @) tJ-a:::mP~dL~tlfl'h "tJ-a:::mP!flru:::m-alJm-au~'VI11fle:J~'Vl'U?i~L61~lJLLG'l:::'W\VlJ'U1rn-aPin'l31 , 
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