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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก   

ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๑๐  
วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒    รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับ 
ส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“คนพิการ”  หมายความวา  คนพิการที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ

คนพิการหรือบุคคลที่สถานศึกษารับรองวาเปนคนพิการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
“ผูปกครอง”  หมายความวา  บิดาหรือมารดา  ซ่ึงเปนผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และหมายความรวมถึงบุคคลที่คนพิการอยูดวยเปนประจํา 
“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  โรงเรียน  ศูนยการเรียน  วิทยาลัย  

สถาบัน  มหาวิทยาลัย  หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอํานาจหนาที่
หรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาที่คนพิการสมัครเขาศึกษาและไดลงทะเบียนแลว 

“แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”  หมายความวา  แผนซ่ึงกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ  ตลอดจนกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ  
บริการ  และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศกึษา 
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“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 
ขอ ๓ คนพิการที่ประสงคจะขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา  ขอยืมส่ิงอํานวยความ 

สะดวกและสื่อทางการศึกษา  และขอยืมเงินเพื่อจัดซ้ือและขอรับส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  
และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  จะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
(๒) มีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา  ตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(๓) ลงทะเบียนและเขาศึกษาในสถานศึกษา 
ขอ ๔ ใหคนพิการที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๓  มีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  

บริการ  และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามบัญชีทายกฎกระทรวง  ดังตอไปนี้ 
(๑) ขอยืมส่ิงอาํนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา  ใหเปนไปตามรายการในบัญชี  ก. 
(๒) ขอยืมเงินเพื่อจัดซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  และบริการทางการศึกษา  ใหเปนไปตาม

รายการในบัญชี  ก.  และบัญชี  ค. 
(๓) ขอรับส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา   

ใหเปนไปตามรายการในบัญชี  ข.  และบัญชี  ค. 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 
 

 

ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับ
สิทธิชวยเหลือทางการศึกษา” ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธานกรรมการ  
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  
ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ผูแทนสํานักงบประมาณ  ผูแทนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ  ผูแทนสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย  ผูแทนสมาคมคนตาบอด
แหงประเทศไทย  ผูแทนสมาคมคนพิการแหงประเทศไทย  ผูแทนสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย  
ผูแทนสมาคมบุคคลออทิซึม   (ไทย)   ผูแทนสมาคมเพื่อบุคคลปญญาออนแหงประเทศไทย   
เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  เปนกรรมการและเลขานุการ 
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
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(๑) รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห  และประเมินความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  
และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของคนพิการ  และเสนอแนะตอรัฐมนตรีเพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

(๒) พิจารณาปรับปรุงรายการสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาที่คนพิการหรือผูปกครองย่ืนคําขอ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
(๔) อนุมัติหรือยกเลิกการอนุมัติเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
(๕) อนุมัติหรือยกเลิกการอนุมัติเงินยืมสําหรับคนพิการเพื่อใหนําไปจัดซ้ือส่ิงอํานวย 

ความสะดวก  ส่ือ  และบริการทางการศึกษาไมเกินวงเงินที่ไดรับการจัดสรรใหยืม 
(๖) กําหนดหลักเกณฑการอนุมัติตัดหนี้สูญโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
(๗) เห็นชอบหนี้สูญเพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา 
(๘) กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้ 
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๗ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง  เปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใด

อยางหนึ่ง  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ใหนําความในขอ  ๗  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  โดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา 

 
 

ขอ ๙ ใหคนพิการหรือผูปกครองที่ประสงคจะใชสิทธิขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา   
ย่ืนคําขอตอสถานศึกษาที่เขาศึกษาตามระเบียบและแบบที่คณะกรรมการกําหนด  พรอมดวยเอกสารและ
หลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซ่ึงจัดทําโดยสถานศึกษาที่รับคนพิการเขาศึกษา 
(๒) จํานวนเงินอุดหนุนทางการศึกษาที่ประสงคจะขอรับ   
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หลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษา  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๓ 
การขอยืมส่ิงอํานวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา 

 
 

ขอ ๑๐ การขอยืมส่ิงอํานวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา  ใหคนพิการหรือผูปกครอง
ย่ืนคําขอตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดตอสถานศึกษาที่เขาศึกษาพรอมกับแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลซ่ึงจัดทําโดยสถานศึกษาที่รับคนพิการเขาศึกษาและรายการสิ่งอํานวยความสะดวกและสื่อ
ทางการศึกษาที่ประสงคจะขอยืมตามรายการในบัญชี  ก. 

ขอ ๑๑ เมื่อสถานศึกษาไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ  ๑๐  แลว  ใหดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกตองและสงคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ผานการตรวจสอบแลวไปยังศูนย
การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง  แลวแตกรณี  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ขอ ๑๒ เมื่อคนพิการหรือผูปกครองไดรับแจงการอนุมัติการขอยืมส่ิงอํานวยความสะดวก
และส่ือทางการศึกษาแลว  ใหคนพิการหรือผูปกครองทําสัญญายืม  และสัญญาค้ําประกัน 

สัญญายืม  สัญญาค้ําประกัน  และการคืนส่ิงของที่ยืมตามขอ  ๑๐  ใหเปนไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๔ 
การขอยืมเงินเพื่อจัดซ้ือและขอรับส่ิงอํานวยความสะดวก 
ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

 

 

ขอ ๑๓ ใหคนพิการหรือผูปกครองที่ประสงคจะใชสิทธิขอยืมเงินเพื่อจัดซ้ือและขอรับ 
ส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  ย่ืนคําขอตอสถานศึกษา 
ที่เขาศึกษา  ตามระเบียบและแบบที่คณะกรรมการกําหนดพรอมดวยเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซ่ึงจัดทําโดยสถานศึกษาที่รับคนพิการเขาศึกษา 
(๒) จํานวนเงินที่ขอยืมเพื่อจัดซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  และบริการทางการศึกษา 
(๓) รายการสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ  และบริการทางการศึกษาที่ประสงคจะขอยืมเงินเพื่อ

จัดซ้ือตามบัญชี  ก.  และบัญชี  ค.   
(๔) รายการสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  หรือความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

ที่ประสงคจะขอรับตามบัญชี  ข.  และบัญชี  ค. 
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เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๑๔ เมื่อสถานศึกษาไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ  ๑๓  แลว  ใหดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกตองและสงคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ผานการตรวจสอบแลว  ไปยังศูนย
การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ใหศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง  แลวแตกรณี  สงคําขอ
พรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ครบถวนถูกตอง  ไปยังคณะกรรมการภายในวันที่  ๒๐  สิงหาคมของทุกป 

ขอ ๑๕ เมื่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมาย  แลวแตกรณี  
ไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ  ๑๔  แลว  ใหพิจารณาคําขอพรอมดวยเอกสารและ
หลักฐานดังกลาวโดยเร็ว  และใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พิจารณาและแจงผลไปยังศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษา
พิเศษสวนกลาง  แลวแตกรณี  และใหศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลางแจง
ไปยังสถานศึกษา  เพื่อดําเนินการแจงใหคนพิการหรือผูปกครองทราบโดยเร็ว 

ขอ ๑๖ เมื่อคนพิการหรือผูปกครองไดรับแจงการอนุมัติเงินยืมเพื่อจัดซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก  
ส่ือ  หรือบริการทางการศึกษา  จากสถานศึกษาแลว  ใหคนพิการหรือผูปกครองทําสัญญายืมเงิน   
และสัญญาค้ําประกัน 

สัญญายืมเงิน  สัญญาค้ําประกนั  และการใชคืนเงินยืม  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ขอ ๑๗ ใหคนพิการหรือผูปกครองจัดซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  และบริการทาง
การศึกษาตามที่คณะกรรมการอนุมัติภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบ 

เมื่อไดจายเงินเพื่อจัดซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  และบริการทางการศึกษาตามวรรคหนึ่งแลว  
ใหคนพิการหรือผูปกครองสงใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจายเงินใหสถานศึกษาภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่จายเงิน 

ในกรณีที่คนพิการหรือผูปกครองจัดซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  และบริการทางการศึกษา
ตามวรรคหนึ่งเปนรายการที่สุดแลว  ยังคงมีเงินยืมเหลืออยู  ใหคืนเงินจํานวนที่เหลืออยูนั้นแกสถานศึกษา
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่จัดซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  และบริการทางการศึกษาเปนรายการที่สุด 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



 ๖

บัญชี ก. 
ลําดับที ่ รายการ 

 สิ่งอํานวยความสะดวก 
๑ โปรแกรมคอมพิวเตอรแปลท้ังจากส่ือส่ิงพิมพเปนอักษรเบรลลและจากอักษรเบรลล

เปนส่ือส่ิงพิมพ 
๒ โปรแกรมคอมพิวเตอรอานจอภาพ 
๓ โปรแกรมคอมพิวเตอรขยายภาพทับอักษร 
๔ โปรแกรมคอมพิวเตอรสังเคราะหเสียง 
๕ โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีควบคุมการทํางานโดยใชเสียง 
๖ โปรแกรมคอมพิวเตอรอานหนังสือสําหรับบุคคลท่ีบกพรองทางการเห็น 
๗ เคร่ืองอานหนังสือสําหรับบุคคลท่ีบกพรองทางการเห็น 
๘ เคร่ืองเปดฟงหนังสือเสียงชนดิแผน 
๙ เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลชนิดแปนพิมพเปนระบบอกัษรเบรลล 
๑๐ แวนขยายสําหรับบุคคลสายตาเลือนลาง 
๑๑ เคร่ืองแสดงผลอักษรเบรลล 
๑๒ เคร่ืองชวยฟง 
๑๓ เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
๑๔ เคร่ืองเทปคาสเซตสําหรับเปดฟงหนังสือเสียง 
๑๕ เคร่ืองพิมพดีดอักษรเบรลล 
๑๖ เคร่ืองพิมพอักษรเบรลลดวยระบบคอมพิวเตอร 
๑๗ เคร่ืองมือหรืออุปกรณชวยในการใชคอมพิวเตอร เชน คียบอรดหรือเมาสชนิดพิเศษ 

และท่ีวางแขน  
๑๘ กายอุปกรณหรือเคร่ืองชวยคนพิการเฉพาะบคุคล เชน แขนเทียม ขาเทียม ไมค้ํายนั 

เกาอ้ีลอเล่ือน เบาะรองนั่ง และอุปกรณปองกันการกระแทกศีรษะ  
๑๙ เคร่ืองโทรทัศนวงจรปดเพ่ือขยายภาพ 
๒๐ โตะ เกาอ้ีท่ีใชวัสดแุละแบบพิเศษสําหรับคนพิการ 
๒๑ เคร่ืองบอกทิศทางซ่ึงแสดงผลโดยอักษรเบรลล 
๒๒ โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยส่ือสารสําหรับบุคคลท่ีบกพรองทางการพูด 
๒๓ เคร่ืองชวยส่ือสารพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับบุคคลท่ีบกพรองทางการพูด 

  

  
 
 
 
 
 

 



 ๗

ลําดับที ่ รายการ 

 สื่อ 
๒๔ หนังสือเสียง ไดแก แถบเสียง แผนเสียง แผนซีดี และท่ีจดัเก็บในวัสดุอ่ืน 
๒๕ หนังสืออักษรเบรลล ไดแก หนงัสืออักษรเบรลลท่ีพิมพลงในกระดาษธรรมดาหรือ

กระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือในวัสดุอ่ืน 
๒๖ หนังสือหรือภาพขยายใหญ ไดแก ส่ิงพิมพหรือภาพขยายใหญท่ีพิมพลงในกระดาษ

ธรรมดาหรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือในวัสดุอ่ืน 
๒๗ โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
๒๘ แผนภาพนนู ภาพตางสัมผัส หรือภาพขยายใหญ เชน ภาพท่ีอยูบนแผนกระดาษธรรมดา 

แผนกระดาษชนิดพิเศษ และวัสดุอ่ืนท่ีสามารถสัมผัสได  
๒๙ ส่ือการสอนรูปทรงเรขาคณิต เชน แผนผัง กราฟ ตาราง รูปจําลอง และรูปท่ีมีพ้ืนผวิ

ตางชนดิ  
๓๐ เคร่ืองคํานวณท่ีแสดงผลโดยอักษรเบรลล อักษรตัวใหญ หรือเสียง 
๓๑ ชุดเคร่ืองมือเรขาคณติและอุปกรณเขียนเสนและภาพนนู 
๓๒ อุปกรณการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 

เชน กระดาษกราฟ และลูกคิด  
๓๓ ปทานุกรมภาษามือไทย 
๓๔ จอภาพคอมพวิเตอรระบบสัมผัส 
๓๕ อุปกรณพลศึกษา เคร่ืองเลนกีฬา และนันทนาการสําหรับคนพิการทุกประเภท  

เชน บล็อกเซีย ลูกบอลมีเสียง และลูกบาสเกตบอลมีเสียง  
๓๖ อุปกรณพัฒนาทักษะการส่ือสาร เชน กระดานส่ือสาร บัตรคํา และบัตรภาพ  
๓๗ เคร่ืองดนตรีท่ีใชในกิจกรรมดนตรีบําบัด 
๓๘ หนังสือเรียนท่ีมีขนาด น้ําหนัก และวัสดุพิเศษ 
๓๙ พจนานุกรมระบบเสียง 
๔๐ ส่ือการเรียนการสอนชนดิพิเศษ เชน อุปกรณชวยเขียน และท่ีเปดหนังสือสําหรับ 

คนพิการ  
๔๑ วิดีทัศนเพ่ือการศึกษาสําหรับคนพิการและครอบครัว 
๔๒ ชุดส่ือสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดใหญ 
๔๓ ชุดส่ือสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดเล็กและประสานสัมพันธ 
๔๔ ชุดส่ือสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานภาษาและการส่ือสาร 
๔๕ ชุดส่ือสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเรียนรู 
๔๖ ชุดส่ือสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานลักษณะนิสัย 
๔๗ ชุดส่ือสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวนั 
๔๘ ชุดส่ือสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเตรียมความพรอมดานอาชีพ 
๔๙ ส่ืออิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา เชน วิดีทัศน และซีดีรอม  



 ๘

บัญชี ข. 
ลําดับที ่ รายการ 

 สิ่งอํานวยความสะดวก 
๑ ไมเทาขาว 
๒ แวนขยายสําหรับบุคคลสายตาเลือนลาง 
๓ เคร่ืองมือหรืออุปกรณชวยในการใชคอมพิวเตอร เชน คียบอรดหรือเมาสชนิดพิเศษ 

และท่ีวางแขน  
๔ กายอุปกรณหรือเคร่ืองชวยคนพิการเฉพาะบคุคล เชน แขนเทียม ขาเทียม ไมค้ํายนั 

เกาอ้ีลอเล่ือน เบาะรองนั่ง และอุปกรณปองกันการกระแทกศีรษะ  
๕ โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยส่ือสารสําหรับบุคคลท่ีบกพรองทางการพูด 
๖ เคร่ืองชวยส่ือสารพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับบุคคลท่ีบกพรองทางการพูด 
  

สื่อ 
๗ หนังสือเสียง ไดแก แถบเสียง แผนเสียง แผนซีดี และท่ีจดัเก็บในวัสดุอ่ืน 
๘ หนังสืออักษรเบรลล ไดแก หนงัสืออักษรเบรลลท่ีพิมพลงในกระดาษธรรมดาหรือ

กระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือในวัสดุอ่ืน 
๙ หนังสือหรือภาพขยายใหญ ไดแก ส่ิงพิมพหรือภาพขยายใหญท่ีพิมพลงในกระดาษ

ธรรมดาหรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือในวัสดุอ่ืน 
๑๐ วัสดุท่ีใชในการจัดทําส่ือตามลําดับท่ี ๗ ถึงลําดับท่ี ๙ เชน กระดาษพิมพหนังสือ 

อักษรเบรลล แผนซีดี และแผนดิสกเก็ต  
๑๑ เคร่ืองเขียนอักษรเบรลลดวยมือชนิดพกพา (slate and stylus) 
๑๒ เคร่ืองคํานวณท่ีแสดงผลโดยอักษรเบรลลและอักษรตัวใหญ หรือเสียง 
๑๓ ชุดเคร่ืองมือเรขาคณติและอุปกรณเขียนเสนและภาพนนู 
๑๔ กรอบหรืออุปกรณท่ีใชกําหนดบรรทัดหรือพ้ืนท่ี 
๑๕ อุปกรณการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 

เชน กระดานกราฟ และลูกคดิ 
๑๖ นาฬิกาบอกเวลาชนดิแสดงผลเปนอักษรเบรลลและอักษรตัวใหญ หรือเสียง 
๑๗ ปากกาเสนหนาหรือสีเขมเปนพิเศษ 
๑๘ ปทานุกรมภาษามือไทย 
๑๙ อุปกรณพัฒนาทักษะการส่ือสาร เชน กระดานส่ือสาร บัตรคํา และบัตรภาพ 
๒๐ หนังสือเรียนท่ีมีขนาด น้ําหนัก และวัสดุพิเศษ 
๒๑ ส่ือการเรียนการสอนชนดิพิเศษ เชน อุปกรณชวยเขียน และท่ีเปดหนังสือสําหรับ 

คนพิการ 
๒๒ วิดีทัศนเพ่ือการศึกษาสําหรับคนพิการและครอบครัว 
๒๓ ชุดส่ือสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดเล็กและประสานสัมพันธ 



 ๙

ลําดับที ่ รายการ 
๒๔ ชุดส่ือสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานภาษาและการส่ือสาร 
๒๕ ชุดส่ือสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเรียนรู 
๒๖ ชุดส่ือสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานลักษณะนิสัย 
๒๗ ชุดส่ือสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานพัฒนาการชวยเหลือตนเองในชีวติประจําวัน 
๒๘ ชุดส่ือสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเตรียมความพรอมดานอาชีพ 

  
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

๒๙ การปรับเนื้อหา หลักสูตร เทคนิคการสอน และการประเมินผลสําหรับคนพิการ 
แตละบุคคล 

๓๐ การจัดอาสาสมัคร 
๓๑ การแนะแนวครอบครัว 
๓๒ การฝกอบรมทักษะดานอาชีพ 



 ๑๐

บัญชี ค. 
ลําดับที ่ รายการ 

 บริการ 
๑ การสอนเสริม 
๒ การอานหนังสือ เอกสาร และขอสอบ 
๓ การนําทาง 
๔ การผลิตส่ือ 
๕ การจดคําบรรยาย 
๖ การซอมส่ือ 
๗ กายภาพบําบดั 
๘ การแกไขการพูดและทักษะการส่ือสาร 
๙ กิจกรรมบําบัด 
๑๐ ลามภาษามือ 
๑๑ การอบรมทักษะพ้ืนฐาน เชน ทักษะทางการเดนิดวยไมเทาขาว ทักษะทางการเขียน 

อานอักษรเบรลล ทักษะทางการสื่อสาร ทักษะการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
ทักษะชีวิตประจําวนั และทักษะทางสังคม 

๑๒ การแนะแนวการศึกษา 
๑๓ พ่ีเล้ียงและผูชวยเหลือ 
๑๔ ดนตรีบําบัด และดนตรีเพ่ือพัฒนา 
๑๕ การพยาบาล เชน บริการฉีดอินซูลีน บริการลางแผลกดทับ บริการใหยาตามคําส่ังแพทย 

และบริการสวนปสสาวะ 
๑๖ การซอมและปรับปรุงแกไขอุปกรณเคร่ืองชวยคนพิการ ส่ือ และส่ิงอํานวยความสะดวก 
๑๗ พฤติกรรมบําบัดและการแกไขพฤติกรรม 
๑๘ ศิลปะบําบัดและศิลปะเพ่ือการพัฒนา 
๑๙ การประเมินพัฒนาการ การประเมินทางจิตวิทยาและทักษะดานตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและ
วิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให
สอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน  และเนื่องจากมาตรา  ๑๐  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และ
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
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