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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๑๐
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ให ย กเลิ ก กฎกระทรวงกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารให ค นพิ ก ารมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“คนพิการ” หมายความวา คนพิการที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการหรือบุคคลที่สถานศึกษารับรองวาเปนคนพิการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
“ผูปกครอง” หมายความวา บิดาหรือมารดา ซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และหมายความรวมถึงบุคคลที่คนพิการอยูดวยเปนประจํา
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย
สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอํานาจหนาที่
หรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาที่คนพิการสมัครเขาศึกษาและไดลงทะเบียนแลว
“แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความวา แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา
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“กรรมการ” หมายความวา กรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา
ขอ ๓ คนพิ ก ารที่ ป ระสงค จะขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ทางการศึ ก ษา ขอยื ม สิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวกและสื่อทางการศึกษา และขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อและขอรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
(๒) มีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา ตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(๓) ลงทะเบียนและเขาศึกษาในสถานศึกษา
ขอ ๔ ให ค นพิ การที่ มี คุ ณสมบั ติ ต ามข อ ๓ มี สิ ท ธิไ ด รั บ สิ่ งอํ า นวยความสะดวก สื่ อ
บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามบัญชีทายกฎกระทรวง ดังตอไปนี้
(๑) ขอยืมสิ่งอํานวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา ใหเปนไปตามรายการในบัญชี ก.
(๒) ขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา ใหเปนไปตาม
รายการในบัญชี ก. และบัญชี ค.
(๓) ขอรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่น ใดทางการศึกษา
ใหเปนไปตามรายการในบัญชี ข. และบัญชี ค.
หมวด ๑
คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับ
สิท ธิช ว ยเหลือ ทางการศึก ษา” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปน ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ ผูแทนสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมคนตาบอด
แหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมคนพิการแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย
ผู แ ทนสมาคมบุ ค คลออทิ ซึ ม (ไทย) ผู แ ทนสมาคมเพื่ อ บุ ค คลป ญ ญาอ อ นแห ง ประเทศไทย
เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
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(๑) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประเมินความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของคนพิการ และเสนอแนะตอรัฐมนตรีเพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
(๒) พิจารณาปรับปรุงรายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาที่คนพิการหรือผูปกครองยื่นคําขอ
(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๔) อนุมัติหรือยกเลิกการอนุมัติเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๕) อนุ มั ติ ห รื อ ยกเลิ ก การอนุ มั ติ เ งิ น ยื ม สํ า หรั บ คนพิ ก ารเพื่ อ ให นํ า ไปจั ด ซื้ อ สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาไมเกินวงเงินที่ไดรับการจัดสรรใหยืม
(๖) กําหนดหลักเกณฑการอนุมัติตัดหนี้สูญโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๗) เห็นชอบหนี้สูญเพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา
(๘) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๗ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใด
อยางหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนําความในขอ ๗ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
หมวด ๒
การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา
ขอ ๙ ใหคนพิการหรือผูปกครองที่ประสงคจะใชสิทธิขอรับเงิน อุดหนุน ทางการศึกษา
ยื่นคําขอตอสถานศึกษาที่เขาศึกษาตามระเบียบและแบบที่คณะกรรมการกําหนด พรอมดวยเอกสารและ
หลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทําโดยสถานศึกษาที่รับคนพิการเขาศึกษา
(๒) จํานวนเงินอุดหนุนทางการศึกษาที่ประสงคจะขอรับ
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หลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๓
การขอยืมสิ่งอํานวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา
ขอ ๑๐ การขอยืมสิ่งอํานวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา ใหคนพิการหรือผูปกครอง
ยื่น คําขอตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดตอสถานศึกษาที่เขาศึกษาพรอมกับแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลซึ่งจัดทําโดยสถานศึกษาที่รับคนพิการเขาศึกษาและรายการสิ่งอํานวยความสะดวกและสื่อ
ทางการศึกษาที่ประสงคจะขอยืมตามรายการในบัญชี ก.
ขอ ๑๑ เมื่อสถานศึกษาไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑๐ แลว ใหดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกตองและสงคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ผานการตรวจสอบแลวไปยังศูนย
การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๑๒ เมื่อคนพิการหรือผูปกครองไดรับแจงการอนุมัติการขอยืมสิ่งอํานวยความสะดวก
และสื่อทางการศึกษาแลว ใหคนพิการหรือผูปกครองทําสัญญายืม และสัญญาค้ําประกัน
สัญญายืม สัญญาค้ําประกัน และการคืน สิ่งของที่ยืม ตามขอ ๑๐ ใหเปน ไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๔
การขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อและขอรับสิ่งอํานวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ขอ ๑๓ ใหคนพิการหรือผู ปกครองที่ ประสงคจ ะใชสิ ทธิขอยืมเงิ น เพื่ อจัดซื้ อและขอรั บ
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ยื่นคําขอตอสถานศึกษา
ที่เขาศึกษา ตามระเบียบและแบบที่คณะกรรมการกําหนดพรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทําโดยสถานศึกษาที่รับคนพิการเขาศึกษา
(๒) จํานวนเงินที่ขอยืมเพื่อจัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา
(๓) รายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาที่ประสงคจะขอยืมเงินเพื่อ
จัดซื้อตามบัญชี ก. และบัญชี ค.
(๔) รายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ หรือความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ที่ประสงคจะขอรับตามบัญชี ข. และบัญชี ค.

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๑๔ เมื่อสถานศึกษาไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑๓ แลว ใหดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกตองและสงคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ผานการตรวจสอบแลว ไปยังศูนย
การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูน ยการศึกษาพิเศษสวนกลาง แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ใหศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง แลวแตกรณี สงคําขอ
พรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ครบถวนถูกตอง ไปยังคณะกรรมการภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคมของทุกป
ขอ ๑๕ เมื่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมาย แลวแตกรณี
ไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑๔ แลว ใหพิจารณาคําขอพรอมดวยเอกสารและ
หลั กฐานดัง กลา วโดยเร็ ว และใหสํ า นัก บริ หารงานการศึก ษาพิ เศษ ในสํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาและแจงผลไปยังศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษา
พิเศษสวนกลาง แลวแตกรณี และใหศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลางแจง
ไปยังสถานศึกษา เพื่อดําเนินการแจงใหคนพิการหรือผูปกครองทราบโดยเร็ว
ขอ ๑๖ เมื่อคนพิการหรือผูปกครองไดรับแจงการอนุมัติเงินยืมเพื่อจัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก
สื่อ หรือบริก ารทางการศึ กษา จากสถานศึก ษาแลว ใหค นพิ การหรื อผู ปกครองทํ าสั ญญายืม เงิ น
และสัญญาค้ําประกัน
สัญญายืมเงิน สัญญาค้ําประกัน และการใชคืนเงินยืม ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๗ ใหค นพิ การหรือ ผูป กครองจัด ซื้อ สิ่ง อํา นวยความสะดวก สื่อ และบริก ารทาง
การศึกษาตามที่คณะกรรมการอนุมัติภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบ
เมื่อไดจายเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาตามวรรคหนึ่งแลว
ใหคนพิการหรือผูปกครองสงใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจายเงินใหสถานศึกษาภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่จายเงิน
ในกรณีที่คนพิการหรือผูปกครองจัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา
ตามวรรคหนึ่งเปนรายการที่สุดแลว ยังคงมีเงินยืมเหลืออยู ใหคืนเงินจํานวนที่เหลืออยูนั้นแกสถานศึกษา
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่จัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาเปนรายการที่สุด
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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บัญชี ก.
รายการ
สิ่งอํานวยความสะดวก
โปรแกรมคอมพิวเตอรแปลทั้งจากสื่อสิ่งพิมพเปนอักษรเบรลลและจากอักษรเบรลล
เปนสื่อสิ่งพิมพ
โปรแกรมคอมพิวเตอรอานจอภาพ
โปรแกรมคอมพิวเตอรขยายภาพทับอักษร
โปรแกรมคอมพิวเตอรสังเคราะหเสียง
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ควบคุมการทํางานโดยใชเสียง
โปรแกรมคอมพิวเตอรอานหนังสือสําหรับบุคคลที่บกพรองทางการเห็น
เครื่องอานหนังสือสําหรับบุคคลที่บกพรองทางการเห็น
เครื่องเปดฟงหนังสือเสียงชนิดแผน
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลชนิดแปนพิมพเปนระบบอักษรเบรลล
แวนขยายสําหรับบุคคลสายตาเลือนลาง
เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล
เครื่องชวยฟง
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
เครื่องเทปคาสเซตสําหรับเปดฟงหนังสือเสียง
เครื่องพิมพดีดอักษรเบรลล
เครื่องพิมพอักษรเบรลลดวยระบบคอมพิวเตอร
เครื่องมือหรืออุปกรณชวยในการใชคอมพิวเตอร เชน คียบ อรดหรือเมาสชนิดพิเศษ
และที่วางแขน
กายอุปกรณหรือเครื่องชวยคนพิการเฉพาะบุคคล เชน แขนเทียม ขาเทียม ไมค้ํายัน
เกาอี้ลอเลื่อน เบาะรองนั่ง และอุปกรณปองกันการกระแทกศีรษะ
เครื่องโทรทัศนวงจรปดเพื่อขยายภาพ
โตะ เกาอี้ที่ใชวัสดุและแบบพิเศษสําหรับคนพิการ
เครื่องบอกทิศทางซึ่งแสดงผลโดยอักษรเบรลล
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสื่อสารสําหรับบุคคลที่บกพรองทางการพูด
เครื่องชวยสื่อสารพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับบุคคลที่บกพรองทางการพูด
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รายการ
สื่อ
หนังสือเสียง ไดแก แถบเสียง แผนเสียง แผนซีดี และที่จดั เก็บในวัสดุอนื่
หนังสืออักษรเบรลล ไดแก หนังสืออักษรเบรลลที่พิมพลงในกระดาษธรรมดาหรือ
กระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือในวัสดุอื่น
หนังสือหรือภาพขยายใหญ ไดแก สิ่งพิมพหรือภาพขยายใหญที่พิมพลงในกระดาษ
ธรรมดาหรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือในวัสดุอื่น
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)
แผนภาพนูน ภาพตางสัมผัส หรือภาพขยายใหญ เชน ภาพที่อยูบนแผนกระดาษธรรมดา
แผนกระดาษชนิดพิเศษ และวัสดุอนื่ ที่สามารถสัมผัสได
สื่อการสอนรูปทรงเรขาคณิต เชน แผนผัง กราฟ ตาราง รูปจําลอง และรูปที่มีพื้นผิว
ตางชนิด
เครื่องคํานวณที่แสดงผลโดยอักษรเบรลล อักษรตัวใหญ หรือเสียง
ชุดเครื่องมือเรขาคณิตและอุปกรณเขียนเสนและภาพนูน
อุปกรณการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรสําหรับบุคคลทีม่ ีความบกพรองทางการเห็น
เชน กระดาษกราฟ และลูกคิด
ปทานุกรมภาษามือไทย
จอภาพคอมพิวเตอรระบบสัมผัส
อุปกรณพลศึกษา เครื่องเลนกีฬา และนันทนาการสําหรับคนพิการทุกประเภท
เชน บล็อกเซีย ลูกบอลมีเสียง และลูกบาสเกตบอลมีเสียง
อุปกรณพัฒนาทักษะการสื่อสาร เชน กระดานสื่อสาร บัตรคํา และบัตรภาพ
เครื่องดนตรีที่ใชในกิจกรรมดนตรีบําบัด
หนังสือเรียนที่มีขนาด น้ําหนัก และวัสดุพิเศษ
พจนานุกรมระบบเสียง
สื่อการเรียนการสอนชนิดพิเศษ เชน อุปกรณชวยเขียน และที่เปดหนังสือสําหรับ
คนพิการ
วิดีทัศนเพื่อการศึกษาสําหรับคนพิการและครอบครัว
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดใหญ
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดเล็กและประสานสัมพันธ
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเรียนรู
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานลักษณะนิสัย
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเตรียมความพรอมดานอาชีพ
สื่ออิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา เชน วิดีทัศน และซีดีรอม
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บัญชี ข.
รายการ
สิ่งอํานวยความสะดวก

๑ ไมเทาขาว
๒ แวนขยายสําหรับบุคคลสายตาเลือนลาง
๓ เครื่องมือหรืออุปกรณชวยในการใชคอมพิวเตอร เชน คียบ อรดหรือเมาสชนิดพิเศษ
และที่วางแขน
๔ กายอุปกรณหรือเครื่องชวยคนพิการเฉพาะบุคคล เชน แขนเทียม ขาเทียม ไมค้ํายัน
เกาอี้ลอเลื่อน เบาะรองนั่ง และอุปกรณปองกันการกระแทกศีรษะ
๕ โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสื่อสารสําหรับบุคคลที่บกพรองทางการพูด
๖ เครื่องชวยสื่อสารพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับบุคคลที่บกพรองทางการพูด
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สื่อ
หนังสือเสียง ไดแก แถบเสียง แผนเสียง แผนซีดี และที่จดั เก็บในวัสดุอนื่
หนังสืออักษรเบรลล ไดแก หนังสืออักษรเบรลลที่พิมพลงในกระดาษธรรมดาหรือ
กระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือในวัสดุอื่น
หนังสือหรือภาพขยายใหญ ไดแก สิ่งพิมพหรือภาพขยายใหญที่พิมพลงในกระดาษ
ธรรมดาหรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือในวัสดุอื่น
วัสดุที่ใชในการจัดทําสื่อตามลําดับที่ ๗ ถึงลําดับที่ ๙ เชน กระดาษพิมพหนังสือ
อักษรเบรลล แผนซีดี และแผนดิสกเก็ต
เครื่องเขียนอักษรเบรลลดวยมือชนิดพกพา (slate and stylus)
เครื่องคํานวณที่แสดงผลโดยอักษรเบรลลและอักษรตัวใหญ หรือเสียง
ชุดเครื่องมือเรขาคณิตและอุปกรณเขียนเสนและภาพนูน
กรอบหรืออุปกรณที่ใชกําหนดบรรทัดหรือพื้นที่
อุปกรณการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรสําหรับบุคคลทีม่ ีความบกพรองทางการเห็น
เชน กระดานกราฟ และลูกคิด
นาฬิกาบอกเวลาชนิดแสดงผลเปนอักษรเบรลลและอักษรตัวใหญ หรือเสียง
ปากกาเสนหนาหรือสีเขมเปนพิเศษ
ปทานุกรมภาษามือไทย
อุปกรณพัฒนาทักษะการสื่อสาร เชน กระดานสื่อสาร บัตรคํา และบัตรภาพ
หนังสือเรียนที่มีขนาด น้ําหนัก และวัสดุพิเศษ
สื่อการเรียนการสอนชนิดพิเศษ เชน อุปกรณชวยเขียน และที่เปดหนังสือสําหรับ
คนพิการ
วิดีทัศนเพื่อการศึกษาสําหรับคนพิการและครอบครัว
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดเล็กและประสานสัมพันธ
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รายการ
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเรียนรู
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานลักษณะนิสัย
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานพัฒนาการชวยเหลือตนเองในชีวติ ประจําวัน
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเตรียมความพรอมดานอาชีพ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
การปรับเนื้อหา หลักสูตร เทคนิคการสอน และการประเมินผลสําหรับคนพิการ
แตละบุคคล
การจัดอาสาสมัคร
การแนะแนวครอบครัว
การฝกอบรมทักษะดานอาชีพ

๑๐

ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

บัญชี ค.
รายการ
บริการ
การสอนเสริม
การอานหนังสือ เอกสาร และขอสอบ
การนําทาง
การผลิตสื่อ
การจดคําบรรยาย
การซอมสื่อ
กายภาพบําบัด
การแกไขการพูดและทักษะการสื่อสาร
กิจกรรมบําบัด
ลามภาษามือ
การอบรมทักษะพื้นฐาน เชน ทักษะทางการเดินดวยไมเทาขาว ทักษะทางการเขียน
อานอักษรเบรลล ทักษะทางการสื่อสาร ทักษะการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทักษะชีวิตประจําวัน และทักษะทางสังคม
การแนะแนวการศึกษา
พี่เลี้ยงและผูชวยเหลือ
ดนตรีบําบัด และดนตรีเพื่อพัฒนา
การพยาบาล เชน บริการฉีดอินซูลีน บริการลางแผลกดทับ บริการใหยาตามคําสั่งแพทย
และบริการสวนปสสาวะ
การซอมและปรับปรุงแกไขอุปกรณเครื่องชวยคนพิการ สื่อ และสิ่งอํานวยความสะดวก
พฤติกรรมบําบัดและการแกไขพฤติกรรม
ศิลปะบําบัดและศิลปะเพื่อการพัฒนา
การประเมินพัฒนาการ การประเมินทางจิตวิทยาและทักษะดานตางๆ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและ
วิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให
สอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน และเนื่องจากมาตรา ๑๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้

