
พระราชบัญญัติ 

การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๓๔” 

 



มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับ

แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญติัไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“คนพิการ” หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทาง

สติปญญา หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“การฟนฟูสมรรถภาพคนพกิาร” หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือการ

เสริมสรางความสามารถของคนพิการใหมีสภาพท่ีดีขึ้น โดยอาศัยวิธีการทางการแพทย ทางการศึกษา 

ทางสังคม และการฝกอาชีพ เพื่อใหคนพกิารไดมีโอกาสทํางาน หรือดํารงชีวิตในสังคมทัดเทียมคน

ปกติ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย* เปนประธานกรรมการ 

ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย* ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดี

กรมการแพทย ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คน

พิการ และผูสูงอายุ* อธิบดีกรมสามัญศึกษา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังเปน

กรรมการ 

                                                 
 



ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการฟนฟสูมรรถภาพคนพิการเปนเลขานุการและให

คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังเจาหนาที่ในสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 

ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ*ไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานกุาร 

การแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงต้ังจากคนพิการ ซ่ึงเปน

ผูแทนองคกรที่เก่ียวของกับคนพิการไมนอยกวาสองคน 

 

มาตรา ๖  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) เสนอแนะนโยบายการดําเนินงานและแผนบริหารงานเกี่ยวกับการสงเคราะห 

การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตอรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให

ความเห็นชอบ และมอบหมายใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของรับไปดําเนินการตาม

อํานาจหนาที่ตอไป 

(๒) ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และความเห็นแกรัฐมนตรใีนการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(๓) สนับสนนุและสงเสริมการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะหการพัฒนา และการ

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแกสวนราชการหนวยงานของรัฐ และเอกชนที่เก่ียวของโดยใหความ

ชวยเหลือทางวิชาการ เงินอดุหนุน ส่ิงอํานวยความสะดวก หรือบริการตางๆ ตามที่เห็นสมควร 

(๔) จัดทําโครงการเพื่อการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคน

พิการ 

(๕) อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใชเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และ

วางระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการใชจายเงินกองทุนดังกลาว 

(๖) วางระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดตางๆ ภายในขอบเขตการดําเนินงาน

เก่ียวกับการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 



กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

 

มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เปนบุคคลลมละลาย 

(๔) เปนคนไรความสามารถ 

(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

มาตรา ๙  ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงต้ังเพิ่มขึน้หรือแตงต้ังซอม 

ใหผูไดรับการแตงต้ังนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับ

แตงต้ังไวแลวนั้น หรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน แลวแตกรณี 

 

มาตรา ๑๐  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการ

ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้

ขาด 

 



มาตรา ๑๑  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลาย

คณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

คณะอนุกรรมการแตละคณะ ใหมีคนพิการซึ่งไดจดทะเบียนไวตาม มาตรา ๑๔ ไม

นอยกวาหนึ่งคนเปนอนุกรรมการ 

การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนําความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๒  ใหจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพกิารขึ้นใน

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ* กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย*มีอํานาจหนาที่ในการสงเคราะหการพัฒนา และการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการและมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(๑) ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐและเอกชนทีเ่กี่ยวของ

ทั้งในประเทศและตางประเทศในการดําเนินงานเก่ียวกบัการฟนฟูสมรรถภาพคนพกิาร และในการให

คนพิการไดรับการสงเคราะหตาม มาตรา ๑๕ 

(๒) รวบรวมและเก็บรักษาขอมูลเก่ียวกับคนพิการเพื่อประโยชนในการปองกันความ

พิการ การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

(๓) จัดทําแผนงานเกี่ยวกับการปองกันความพิการการรักษา และการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 

(๔) ริเริ่มและเรงรัดใหมีการสงเสริมกิจกรรมของคนพกิาร 

(๕) จัดใหมีการฝกอบรมผูซ่ึงทํางานเกี่ยวกับการสงเคราะห การพัฒนา และการ

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ 

(๖) สงเสริมอาชีพและจัดหางานใหแกคนพิการซึ่งไดรับการฟนฟูสมรรถภาพแลว 

(๗) เปนศูนยกลางในการเผยแพรวิชาการและประชาสัมพันธกิจกรรมเกี่ยวกับคน

พิการ 

(๘) รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดําเนินการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน



ตามนโยบาย แผนงานการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการของสวนราชการ 

หนวยงานของรัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวของแลวรายงานผลใหคณะกรรมการทราบ 

(๙) ปฏิบัติการตามมติคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 

มาตรา ๑๓  ใหสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตาม มาตรา ๑๒ 

เปนสํานักงานทะเบียนกลางสําหรับคนพิการในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่น โดยมีหัวหนา

สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนนายทะเบียนกลาง และใหสํานักงานพัฒนา

สังคมและสวัสดิการจังหวัด*ทุกจังหวัดเปนสํานักงานทะเบียนสําหรับคนพิการในจังหวัดของตนโดยมี

พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด*เปนนายทะเบียนจังหวัด 

 

มาตรา ๑๔  ใหคนพิการซึ่งประสงคจะไดรับสิทธิในการสงเคราะห การพัฒนา และ

การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัตินี ้ย่ืนขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนกลาง ณ 

สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการหรือตอนายทะเบียนจังหวัด ณ สาํนักงานพัฒนา

สังคมและสวัสดิการจังหวัด*ท่ีตนมีภูมิลําเนาอยู 

ในกรณีที่คนพกิารเปนผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไรความสามารถ 

หรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไมสามารถไปจดทะเบียนดวยตนเองได ผูปกครอง ผู

พิทักษ ผูอนุบาล หรือบุคคลที่ดูแลคนพิการแลวแตกรณีจะยื่นขอจดทะเบียนแทนก็ได แตตองนําคน

พิการหรือหลักฐานวาเปนคนพิการไปแสดงตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แลวแต

กรณีดวย 

การจดทะเบียน การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสทิธิและการขอสละสิทธิโดย

คนพิการใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๑๕  คนพิการท่ีไดจดทะเบียนตามมาตรา ๑๔ ใหไดรับการสงเคราะห การ

พัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพ ดังตอไปนี ้

(๑) บริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย และคาใชจายในการ



รักษาพยาบาล คาอุปกรณ เพื่อปรับสภาพทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ หรือเสริมสราง

สมรรถภาพใหดีขึ้น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาสายอาชีพ 

หรืออุดมศึกษา ตามแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสม ซ่ึงใหไดรับโดยการจัดเปน

สถานศึกษาเฉพาะหรือจัดรวมในสถานศึกษาธรรมดาก็ได โดยใหศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาใน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม 

(๓) คําแนะนาํชี้แจงและปรึกษาเก่ียวกับการประกอบอาชพี และการฝกอาชีพที่

เหมาะสมกับสภาพของรางกายและสมรรถภาพที่มีอยู เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพได 

(๔) การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและสิ่งอํานวยความสะดวกและ

บริการตางๆ ที่จําเปนสําหรับคนพิการ 

(๕) บริการจากรัฐในการเปนคดีความและในการติดตอกับทางราชการ 

 

มาตรา ๑๖  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ” ในสํานักงานคณะกรรมการฟนฟสูมรรถภาพคนพิการ เพื่อเปนทุนหมุนเวยีนสําหรับใชจาย

เก่ียวกับการดําเนินงานและสงเคราะหชวยเหลือคนพิการและสนับสนุนสถาบันบริการดานการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ  ทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝกอาชีพ ตลอดจนศูนย

เทคโนโลยีทางการศึกษา และองคกรที่เก่ียวของกับคนพิการ 

กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่น ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๒) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับบริจาคจากประชาชน จากนิติบุคคลหรือจากองคกรทั้ง

ในประเทศและตางประเทศหรือท่ีไดมาจากการจัดกิจกรรม 

(๓) ดอกผลของเงินกองทุนและการขายหรือหาประโยชนจากทรัพยสินที่ไดรับ

บริจาค 

(๔) รายไดอ่ืนๆ 



เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคสอง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองสงคลังเปนเงนิรายได

แผนดิน 

การจัดหาผลประโยชนและการใชจายเงินของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 

มาตรา ๑๗  เพื่อเปนการคุมครองและสงเคราะหคนพิการ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก

กฎกระทรวงกําหนด 

(๑) ลักษณะอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมีอุปกรณที่

อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ 

(๒) ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเขาทํางานตาม

ลักษณะของงานในอัตราสวนที่เหมาะสมกับลูกจางอื่น 

ในกรณีที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการประสงคจะไมรับคนพกิารเขาทํางาน

ตามสัดสวนท่ีกําหนดจะขอสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๑๖ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแทน

การรับคนพิการเขาทํางานก็ได 

 

มาตรา ๑๘  เจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ๆ ซ่ึงไดจัด

อุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการตามมาตรา ๑๗ (๑) มีสิทธิหักเงินคาใชจายเปน

สองเทาของเงินท่ีเสียไปเพื่อการนั้นออกจากเงินไดสุทธิหรือกําไรสุทธิของปที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น 

แลวแตกรณี ตามประมวลรัษฎากร 

นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนซึ่งรับคนพิการเขาทาํงานตาม

มาตรา ๑๗ (๒) มีสิทธนิําเงินคาจางที่จายใหแกคนพิการมาหักเปนคาใชจายตามประมวลรัษฎากรได

เปนสองเทาของจํานวนที่จายจริง 

 

มาตรา ๑๙  ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคน

พิการขึ้นในสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพกิาร และผูสูงอายุ*



ตามความในมาตรา ๑๒ ใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คน

พิการ และผูสูงอายุ*มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ 

 

มาตรา ๒๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย* 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในสวน
ที่เก่ียวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวงเมื่อไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คนพิการเปนทรัพยากรสวน

หนึ่งของประเทศ แตเนื่องจากสภาพของความพิการเปนอุปสรรคในการดํารงชีวิต ในการประกอบ

อาชีพและในการมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม และโดยท่ีสมควรสนับสนุนสงเสริมใหคนพิการไดมี

โอกาสในดานตางๆ สามารถดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมเทาเทียม

กับคนปกติทั่วไป ในการนี้ สมควรใหคนพกิารไดรับการคุมครองการสงเคราะห การพัฒนาและการ

ฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝกอาชีพตลอดจนแกไข

ปญหาและขจัดอุปสรรคตางๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกคนพิการ รวมทั้งใหสังคมมีสวนรวมใน

การเกื้อกูลและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 



มาตรา ๒๙  ในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ใหแกไข

คําวา “กระทรวงมหาดไทย” เปน “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย” คําวา 

“รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนษุย” คําวา “กรมประชาสงเคราะห” เปน “สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 

เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพกิาร และผูสูงอายุ” คําวา “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห” เปน 

“ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ

ผูสูงอายุ” คําวา “ที่ทําการประชาสงเคราะหจังหวัด” เปน “สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัด” และคําวา “ประชาสงเคราะหจังหวัด” เปน “พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด” 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดต้ังสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงไดมี

การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได

บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในสวน

ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับอํานาจ

หนาที่ที่โอนไปดวย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช

กฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ 

เพื่อใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาที่วา

ตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกจิของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของ

หนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี 

ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทน

สวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวน

ราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติ

และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

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

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๑) และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ 

การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุออกกฎกระทรวงไว 

ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑  ใหคนพิการที่จดทะเบียนตามมาตรา ๑๔ ไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพโดย 

วิธีการทางการแพทย ดังตอไปนี ้

  (๑)  การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษดวยวธิีอ่ืน ๆ 

  (๒)  การใหคําแนะนาํปรึกษา 

  (๓)  การใหยา 

  (๔)  การศัลยกรรม 

  (๕)  การพยาบาลเวชกรรมฟนฟู 

  (๖)  กายภาพบําบัด 



  (๗)  กิจกรรมบําบัด (อาชวีบําบัด) 

  (๘)  พฤติกรรมบําบัด 

  (๙)  จิตบําบัด 

  (๑๐) สังคมสงเคราะหและสงัคมบําบัด 

  (๑๑) การแกไขการพูด (อรรถบําบัด) 

  (๑๒) การฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยนิและการสื่อความหมาย 

  (๑๓) การใหอปุกรณหรือเครื่องชวยคนพิการ 

  ขอ ๒  ภายใตบังคับขอ ๕ คนพิการซึ่งรับบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการ 

แพทยจากสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสขุ หรือสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม หรือ 

ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดไมตองเสียคาใชจายในการ 

รักษาพยาบาลและคาอุปกรณตามขอ ๑ ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คาบริการทางการแพทยตามขอ ๑ 

  (๒)  คาหอง และคาอาหาร ไมเกินอัตราที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดตลอดเวลา 

ที่เขารับการรักษาพยาบาล 

  ขอ ๓  ในกรณทีี่คนพิการซึ่งเขารับบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย 

จากสถานพยาบาลตามขอ ๒ ตองใชอุปกรณเทียม อุปกรณเสริม หรือเครื่องชวยคนพิการ ใหสถาน 

พยาบาลดังกลาวจัดหาอุปกรณเทียม อุปกรณเสริม หรือเครื่องชวยคนพิการใหแกคนพิการนัน้และใน 

กรณีที่สถานพยาบาลไมมีอุปกรณเทียม อุปกรณเสิรม หรือเครื่องชวยคนพิการดังกลาวใหสถาน 



พยาบาลนั้นขอเบิกจากศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาตกิรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข 

  ขอ ๔  เมื่ออุปกรณ  อุปกรณเสริม  หรือเคร่ืองชวยคนพิการที่คนพิการไดรับ 

ตามขอ  ๓  ชํารุดบกพรอง  จําเปนตองซอมแซมหรือเปล่ียนแปลงชิ้นสวนของอุปกรณ และสถาน 

พยาบาลตามขอ  ๒  สามารถดําเนินการใหได   ใหสถานพยาบาลดังกลาวบริการซอมแซมหรือ 

เปลี่ยนแปลงชิน้สวนของอุปกรณใหโดยไมคิดมูลคา 

  ขอ ๕  ในกรณทีี่คนพิการที่มสิีทธไิดรับการสงเคราะหหรือมีสิทธไิดรับสวัสดิการ 

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นแลว ใหคนพิการใชสิทธิในการรับการสงเคราะหหรือสิทธ ิ

ในสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากหนวยงานนั้น ๆ กอน 

  

     ใหใช ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

           อาทิตย  อุไรรัตน 

         รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

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

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการฟนฟู 

สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงไว  

ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑  ประเภทของคนพิการมี ดังตอไปน้ี 

  (๑)  คนพิการทางการมองเห็น 

  (๒)  คนพิการทางการไดยนิหรือการสื่อความหมาย 

  (๓)  คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 

  (๔)  คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

  (๕)  คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู 

  ขอ ๒  คนพิการทางการมองเห็น ไดแก 

  (ก)  คนที่มีสายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลวมองเห็นนอยกวา 



๖/๑๘ หรือ ๒๐/๗๐ ลงไปจนมองไมเหน็แมแตแสงสวาง หรือ 

  (ข)  คนที่มีลานสายตาแคบกวา ๓๐ องศา 

  (๓)  คนพิการทางการไดยนิหรือการสื่อความหมาย ไดแก 

  (ก)  คนทีไ่ดยนิเสียงที่ความถี่ ๕๐๐ เฮิรตซ ๑๐๐๐ เฮิรตซ หรือ ๒๐๐๐ เฮิรตซ  

ในหขูางที่ดีกวาที่มีความดังเฉล่ีย ดังตอไปนี ้

  (๑)  สําหรับเด็กอายไุมเกิน ๗ ป เกิน ๔๐ เดซิเบลขึ้นไปจนไมไดยนิเสียง 

  (๒)  สําหรับคนทัว่ไปเกนิ ๕๕ เดซิเบลขึ้นไปจนไมไดยินเสียง หรือ 

  (ข)  คนที่มีความผิดปกติหรอืความบกพรองในการเขาใจหรือการใชภาษาพูด  

จนไมสามารถสื่อความหมายกับคนอ่ืนได 

  ขอ ๔  คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว ไดแก 

  (ก)  คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรองของรางกายที่เห็นไดอยางชัดเจน  

และไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวติประจําวนัได หรือ 

  (ข)  คนที่มกีารสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมือ แขน ขา หรือลําตัว  

อันเนื่องมาจากแขนหรือขาขาด อัมพาตหรือออนแรง โรคขอหรืออาการปวดเรื้อรัง รวมทั้งโรคเรื้อรัง 

ของระบบการทํางานของรางกายอื่น ๆ ทีท่ําใหไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวติประจําวนัหรอื 

ดํารงชีวิตในสังคมเยี่ยงคนปกติได 

  ขอ ๕  คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ไดแก คนที่มีความผิดปกติ หรือความ 

บกพรองทางจิตใจ หรือสมองในสวนของการรับรู อารมณ ความคิด จนไมสามารถควบคุมพฤติกรรม 



ที่จําเปนในการดูแลตนเองหรืออยูรวมกับผูอ่ืน 

  ขอ ๖  คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู ไดแก คนที่มีความผิดปกติ หรือความ 

บกพรองทางสติปญญาหรือสมพจนไมสามารถเรียนรูดวยวธิีการศึกษาปกติได 

  ขอ ๗  คนพิการที่มีความผดิปกติหรือความบกพรองแตละประเภทจะมีสิทธไิดรับ 

ประโยชนตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ได ตอเม่ือส้ินสุดการรักษา 

พยาบาลตามปกติแลว แตความผิดปกตหิรือความบกพรองดังกลาวยังคงมีอยู 

  ขอ ๘  ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมสังกัดโรงพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม  

โรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ และโรงพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสขุประกาศกาํหนด เปนผูวินิจฉัย 

ความพิการพรอมทั้งออกเอกสารรับรองความพิการตามแบบทายกฎกระทรวงนี ้

  

     ใหไว ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

         อาทิตย  อุไรรัตน 

         รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 

 
 


