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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศ
วา    โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “คนพิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ 
เขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร 
จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรค 
ในดานตาง ๆ และมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป 
ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
 “ผูดูแลคนพิการ” หมายความวา บิดา มารดา ผูปกครอง บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่นอง หรือบุคคลอื่น
ใดที่รับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการ 
 “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความวา แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่
สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกําหนดเทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวก 
ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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 “เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก” หมายความวา เครื่องมือ อุปกรณ ฮารดแวร ซอฟตแวรหรือ
บริการที่ใชสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใชใหตรงกับความตองการ 
จําเปนพิเศษของคนพิการแตละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพ 
ที่จะเขาถึงขอมูล ขาวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจําวันเพื่อการดํารงชีวิตอิสระ 
 “ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความวา ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกวาระดับปริญญาตรี 
ขึ้นไป และปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
 “การเรียนรวม” หมายความวา การจัดใหคนพิการไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไป 
ทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษา ใหสามารถรองรับการเรียนการสอน 
สําหรับคนทุกกลุมรวมทั้งคนพิการ 
 “สถานศึกษาเฉพาะความพิการ” หมายความวา สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษา 
สําหรับคนพิการโดยเฉพาะ ทั้งในลักษณะอยูประจํา ไป กลับ และรับบริการที่บาน 
 “ศูนยการศึกษาพิเศษ” หมายความวา สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือ 
ตามอัธยาศัยแกคนพิการ ตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก 
ผูดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวก บริการ 
และความชวยเหลืออ่ืนใด ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดในประกาศกระทรวง 
 “ศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือ 
ตามอัธยาศัยแกคนพิการโดยเฉพาะ โดยหนวยงานการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 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 
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หมวด ๑ 
สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา 
 มาตรา ๕ คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้ 
 (๑) ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต 
พรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
 (๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึง 
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น 
 (๓) ไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษ 
ของคนพิการแตละประเภทและบุคคล 
 มาตรา ๖ ใหครูการศึกษาพิเศษในทุกสังกัดมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษตามที่กฎหมาย 
กําหนดใหครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารยไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ องคความรู 
การศึกษาตอเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ 
กําหนด 
 มาตรา ๗ ใหสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนรวม สถานศึกษาเอกชนการกุศล 
ที่จัดการการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ และศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ ที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานไดรับเงินอุดหนุนและความชวยเหลือเปนพิเศษจากรัฐ 
 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 ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่คนพิการ 
สามารถเขาถึงและใชประโยชนได 
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ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาในสัดสวนหรือ 
จํานวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 สถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับคนพิการเขาศึกษา ใหถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
ตามกฎหมาย 
 ใหสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนผูดูแลคนพิการและประสานความรวมมือ 
จากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาทุกระดับ หรือบริการทางการศึกษา 
ที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ 
 มาตรา ๙ ใหรัฐจัดเงินอุดหนุนเพื่อสงเสริมการวิจัยพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวของ และการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะและ 
ความสามารถในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 ใหรัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม และสอดคลอง 
กับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ใหราชการสวนทองถ่ิน 
ออกขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอกําหนด ระเบียบหรือประกาศ แลวแตกรณี ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด ๒ 
การสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 มาตรา ๑๑ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ประกอบดวย 
 (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ 
 (๒) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และ 
ผูทรงคณุวุฒิที่เปนคนพิการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 
 (๓) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสิบคน ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ 
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติ 
 (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสิบสามคน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในดานการบริหารการศึกษา ดานการศึกษาสําหรับคนพิการ 
ดานกฎหมาย ดานการแพทยและสาธารณสุข ดานเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
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และดานสังคมสงเคราะห ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน ทั้งนี้ อยางนอยเจ็ดคนตองมาจากองคการ
คนพิการแตละประเภท 
 ใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนเลขานุการ และใหแตงตั้งขาราชการ 
ในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนผูชวยเลขานุการ 
 มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร แผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ แผนการจัดสรร 
ทรัพยากรและแนวทางการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทุกระบบและ 
ทุกระดับตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 
 (๒) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดหลักสูตร 
การกําหนดมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินและการทดสอบทางการศึกษา 
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ 
การไดมาและจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ 
 (๓) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการใชจายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
สําหรับคนพิการของหนวยงานในทุกสังกัดที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ รวมทั้งอนุมัติโครงการหรือ 
แผนงานที่จะใชเงินกองทุนในสวนที่เกินกวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
 (๔) วางระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับ 
คนพิการ การอุดหนุนทางการศึกษา การจัดสรรเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษา 
สําหรับคนพิการของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ 
 (๕) สงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดบริการ 
การศึกษาสําหรับคนพิการ รวมทั้งสนับสนุนโครงการเพื่อสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ 
 (๖) สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจัดการศึกษาสําหรับคนพิการอยางบูรณาการ 
รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารยใหมีองคความรู การศึกษาตอเนื่อง
และทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 (๗) วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวง 
การคลังตามมาตรา ๒๓ (๑) 
 (๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการสงเสริมการจัดการศึกษา 
สําหรับคนพิการตามมาตรา ๒๓ (๒) 

(๙) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตามมาตรา ๒๓(๓) 
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 (๑๐) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การตัดหนี้เปนสูญ 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๔ 
 (๑๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน ใหการรับรอง หรือเพิกถอนการรับรอง 
แกสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนรวม สถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการศึกษาสําหรับ 
คนพิการ และศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ 
 (๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ 
ของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๑๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับแตงตั้ง 
อีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม 
ภายในหกสิบวัน ในระหวางที่ยังไมไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 
 มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 (๖) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 มาตรา ๑๕ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ รัฐมนตรี 
อาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลืออยูไมถึง
หกสิบวันจะไมดําเนินการเพื่อใหมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได 
 มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมครั้งใดถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธาน
กรรมการตามลําดับเปนประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ไดทั้งหมด ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมการ
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วินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 มาตรา ๑๗ คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๘ ใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานทําหนาที่เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ 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 
สวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 (๙) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษาสําหรับ 
คนพิการใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
 ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุน กํากับ ดูแล ใหสํานักบริหารงาน 
การศึกษาพิเศษปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรา ๑๙ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหนาที่ดําเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ 
การจัดการเรียนรวม การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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ตามที่กฎหมายกําหนด 
 เพื่อใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหการสนับสนุนทรัพยากร องคความรู และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
แกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 มาตรา ๒๐ ใหสถานศึกษาเฉพาะความพิการของรัฐมีหนาที่จัดการศึกษาตามภารกิจ 
แกคนพิการ โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล 

หมวด ๓ 
กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 มาตรา ๒๑ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้น เรียกวา “กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับ 
คนพิการ” ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชจายในการสงเสริมสนับสนุน และ 
พัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการอยางเปนธรรมและทั่วถึง โดยกองทุนประกอบดวย 
 (๑) เงินและทรัพยสินที่โอนมาจากเงินกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 (๓) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (๔) เงินรายไดที่ไดจากการออกสลากหรือการจัดกิจกรรม 
 (๕) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
 (๖) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 
 (๗) รายไดบางสวนจากภาษีของสินคาและบริการที่เปนสาเหตุแหงความพิการตามที่กฎหมาย 
กําหนด 
 มาตรา ๒๒ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนประธานกรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
ผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูแทนองคการคนพิการหนึ่งคนเปนรองประธานกรรมการคนที่สอง ผูแทน 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนสํานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานัก
งบประมาณ ผูแทนสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนสิบเอ็ดคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคการคนพิการแตละประเภท 
อยางนอยเจ็ดคนเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนกรรมการ 
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และเลขานุการ 
 มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชนและการจัดการกองทุน 
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 (๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 
 (๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
กําหนด 
 (๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนมอบหมาย 
 มาตรา ๒๔ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการตัดหนี้เปนสูญ 
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 มาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินสงผูสอบบัญชีตรวจสอบ 
ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 
 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํารายงานผล 
การสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ 
 มาตรา ๒๖ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ 
มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง และ 
การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 
 

บทเฉพาะกาล 
 มาตรา ๒๗ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับแลว ใหโอนบรรดาเงิน ทรัพยสิน สิทธิ 
หนี้ของกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยกองทุนการศึกษา 
สําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปเปนของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนตามมาตรา ๑๒ ใหนําระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชไปพลางกอน
จนกวาจะไดมีระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแต 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา ๒๘ ในวาระเริ่มแรกที่ยังมิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษา 
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สําหรับคนพิการ ใหคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทําหนาที่จนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัด 
การศึกษาสําหรับคนพิการ ตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา ๒๙ ใหครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรมวุฒิบัตรครูการศึกษาพิเศษ 
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาอนุมัติกอนการประกาศใช 
พระราชบัญญัตินี้เปนครูการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูที่ผานการอบรมวุฒิบัตรครูการศึกษาพิเศษ
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอนุมัติ มีสิทธิไดรับแตงตั้งเปนครู
การศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

                                                                                        นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไป จึงจําเปนตองจัดใหคนพิการมีสิทธิและ
โอกาสไดรับการบริการและความชวยเหลือทางการศึกษาเปนพิเศษตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการ ดังนั้น 
เพื่อใหการบริการและการใหความชวยเหลือแกคนพิการในดานการศึกษาเปนไปอยางทั่วถึงทุกระบบและ
ทุกระดับการศึกษาจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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