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สิทธิคนพิการตามกฎหมายท่ีสําคัญ 
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 55 ระบุวา “บุคคลซึ่งพิการ หรือทุพพลภาพมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลืออ่ืนจาก
รัฐ ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ”มาตรา 80 ระบุวา“รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาสใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และพ่ึงตนเองได” 
2. พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534   
มาตรา 15 ไดระบุวา “ คนพิการที่ไดลงทะเบียนตามมาตรา 14 ใหไดรับการสงเคราะห การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพ 
ดังตอไปน้ี 
(1) บริการฟนฟูสมรรถภาพดวยวิธีการทางการแพทย และคาใชจายในการรักษาพยาบาลคาอุปกรณ เพ่ือปรับสภาพทางรางกาย ทาง
สติปญญาหรือทางจิตใจ หรือเสริมสรางสมรรถภาพใหดีขึ้นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(2) การศึกษาตามกฎหมาย วาดวยการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาสายอาชีพ หรืออุดมศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติตาม
ความเหมาะสม ซึ่งใหไดรับโดยการจัดเปนสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดรวมในสถานศึกษาธรรมดาก็ได โดยใหศูนยเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม 
(3) คําแนะนําชี้แจง และปรึกษาเก่ียวกับการประกอบอาชีพ และการฝกอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพของรางกาย และสมรรถภาพที่มี
อยูเพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพได 
(4) การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม และสิ่งอํานวยความสะดวก และบริการตางๆ ที่จําเปนสําหรับคนพิการ 
(5) บริการจากรัฐ ในการเปนคดีความและในการติดตอกับทางราชกา 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 3 ( พ.ศ. 2537 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 
ขอ 1 ใหคนพิการที่ลงทะเบียนตามมาตรา 14 ไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพดวยวิธีทางการแพทย ดังตอไปน้ี   
(1) การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษดวยวิธีอ่ืนๆ 
(2) การใหคําแนะนําปรึกษา 
(3) การใหยา 
(4) การศัลยกรรม 
(5) การพยาบาลเวชกรรมฟนฟู 
(6) กายภาพบําบัด 
(7) กิจกรรมบําบัด ( อาชีวบําบัด ) 
(8) พฤติกรรมบําบัด 
(9) จิตบําบัด 
(10) สังคมสงเคราะห และสังคมบําบัด 
(11) การแกไขการพูด ( อรรถบําบัด ) 
(12) การฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยิน และการสื่อความหมาย  
(13) การใหอุปกรณ หรือเครื่องชวยคนพิการ 
ขอ 2 ภายใตบังคับขอ 5 คนพิการซึ่งรับบริการฟนฟูสมรรถภาพดวยวิธีทางการแพทยจากสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 
หรือสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถิ่น หรือรับวิสาหกิจที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 
 ไมตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล และคาอุปกรณตามขอ 1 ดังตอไปน้ี 

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการมุงรักษาและตอยอดตามแนวทางศาสตร
พระราชา รัชกาลที่ 9  "...ในบานเมืองน้ันมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนดีไดทั้งหมด การทําให บานเมืองมี
ความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคน
ไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..." ความตอนหน่ึง ในพระบรมราโชวาท 13 ก.พ. 2562 
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(1) คาบริการทางการแพทยตามขอ 1 และ 
(2) คาหอง และคาอาหารไมเกินอัตราที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดตลอดเวลาที่รับการรักษาพยาบาล 
ขอ 3 ในกรณีที่คนพิการซึ่งเขารับบริการฟนฟูสมรรถภาพดวยวิธีทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามขอ 2 ตองใชอุปกรณเทียม 
อุปกรณเสริม หรือเครื่องชวยคนพิการใหสถานพยาบาลดังกลาวจัดหา อุปกรณเทียม อุปกรณเสริม หรือเครื่องชวยคนพิการใหแกคน
พิการน้ัน และในกรณีที่สถานพยาบาลไมมีอุปกรณเทียม อุปกรณเสริม หรือเครื่องชวยคนพิการดังกลาว ใหสถานพยาบาลน้ันขอเบิก
จากศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 10 ระบุวา “ การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกัน 
ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายการจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ และโอกาสไดรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสีย
คาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรีบสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา 60 ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะท่ีมีความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประทศไทย 
โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา ดังน้ี 
(3) จัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัด
การศึกษา สําหรับผูเรียนที่มีความตองการเปนพิเศษแตละกลุมตามมาตรา 10วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคํานึงถึงความ
เสมอภาค ในโอกาสทางการศึกษา และความเปนธรรม ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการใหคนพิการมีสทิธไิดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลอือ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545              
กฎกระทรวงน้ี ออกตามความในมาตรา 10 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   สาระที่สําคัญคือการให
สิทธิประโยชนแกคนพิการ หรือผูปกครอง    ดังน้ี 
 1. ขอยืมสิ่งอํานวยความสะดวก และสื่อทางการศึกษา ตามรายการใน บัญชี ก. โดยตองทําสัญญายืม และสัญญาค้ําประกัน 
2. ขอรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามบัญชี ข. และขอรับ “บริการ” ตามบัญชี ค.  
3.  ขอรับเงินอุดหนุนเปนคูปอง เพ่ือนําไปรับ “ บริการ ”ตามบัญชี ค  
4.  ขอยืมเงิน  เพ่ือจัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามบัญชี ก. และบัญชี ค. และ
สงหลักฐานการจายเงินใหหัวหนาสถานศึกษา 
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2545 
กฎกระทรวงน้ี ออกตามความในมาตรา 10 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   
สาระที่สําคัญคือ “ ใหจัดสรรงบประมาณแตละปเปนเงินอุดหนุนสําหรับคนพิการตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการให
คนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลอือ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 ในอัตราที่มากกวาแตไม
เกินหาเทาของเงินอุดหนุนดานสื่อ และวัสดุการศึกษาที่จดัสรรใหแกนักเรียนทั่วไปตอคนต้ังแตปงบประมาณ 2546 คนพิการไดรับเงิน
อุดหนุนตามกฎกระทรวงน้ีคนละ 2,000 บาท 
4. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545   
มาตรา 5 บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพตามที่ กําหนดโดยพระราชบัญญัติน้ี
คณะกรรมการอาจกําหนดให บุคคลที่เขารับการบริการสาธารณสุขตองรวมจายคาบริการในอัตราที่กําหนดใหแกหนวยบริการในแต
ละครั้งที่ เขารับการบริการ เวนแตผูยากไรหรือบุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไมตองจายคาบริการ ประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการใชสิทธิเขารับบรกิารสาธารณสุขของทหารผานศึก และคนพิการ ขอ 2  ใหทหารผานศึกหรือคน
พิการใชสิทธิเขารับบริการสาธารณสุขภายใตประเภท และขอบเขตบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2545  ณ หนวยบริการประจําของตน เวนแตในกรณีมีความจําเปนอาจไปใชสิทธิเขารับบริการสาธารณสุข ณ หนวย
บริการอ่ืนของรัฐก็ได 
5. พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550   
6. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ         
เลขท่ี 159 หมู 4 ต.รองกาศ อ.สูงเมน จ.แพร 54130 โทร.054-542886 ,054-625267 แฟกซ -110 แจงเหตเุตือนสาธารณภยั 054 626199  
 


