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คํานํา 
  
 เอกสารคูมือการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา โดยใชระบบคูปองฉบับนี้เปนฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2550) จากคูมือการกระจาย         
ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการ            
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา            
ของคนพิการ  ซ่ึงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ  
บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  พ.ศ. 2545 ไดกําหนดไว  

     อนึ่ง  การดําเนินการและแบบฟอรมตาง  ๆ  ที่บรรจุในคูมือนี้  ไดถูกนําไปใชและได รับ                
การปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เชื่อวาการดําเนินการตามระบบการขอรับเงินอุดหนุน       
เพื่อรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา โดยใชระบบคูปอง             
ที่จะดําเนินการตอไปนี้คงจะมีขออุปสรรคนอยที่ สุด   อยางไรก็ตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน ยินดีรับขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนําไปปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นในโอกาสตอไป  
  สํานักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้นพื ้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ขอขอบคุณผูที่         
เกี่ยวของทุกทานในการจัดทําคูมือการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและ
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา โดยใชระบบคูปองฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี หวังวาจะเปนประโยชน
สําหรับคนพิการและผูที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯ  เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต            
ของคนพิการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 วาดวยการขอรับเงินอุดหนนุเพื่อรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ 
 และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2546   
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 -  หนังสือตอบรับและรายงานการจายคูปอง              17 
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 กฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพกิารมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  
  ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 
 -  หนังสือแจงผลการพิจารณาของคณะอนกุรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา    31 
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 และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ  (คป. 07)  
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และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา โดยใชระบบคปูอง สําหรับคณะอนุกรรมการพิจารณา 
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คําชี้แจงและเอกสารหลักฐาน การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรับหรือซ้ือสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ         55  
และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา โดยใชระบบคปูอง สําหรับกลุมสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอํานวย 
ความสะดวกทางการศึกษาสําหรับคนพิการ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 -  คําชี้แจง ขั้นตอนการปฏิบัติสําหรับกลุมสื่อเทคโนโลยแีละสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ            57
  ศึกษาสําหรับคนพิการ สํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษในการขอรับเงินอุดหนนุ (คปูอง)         
 เพื่อรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

การตรวจสอบการดําเนินงานการใหบริการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อรับหรือซ้ือสิ่งอํานวยความสะดวก          59
สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา โดยใชระบบคปูอง     
 -  สําหรับคนพิการหรือผูปกครอง                61 
 -  สําหรับสถานศึกษา                 63 
 -  สําหรับศูนยการศึกษาพเิศษ                65 
 -  สําหรับหนวยบริการและผูใหบริการ              71
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ภาคผนวก                            73
  
 -  กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก           75   
  ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก 1)  
 -  กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา                        89 
 การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง 
 ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546  (ภาคผนวก 2) 
 -  ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการของคณะกรรมการพิจารณา                     95 
 ใหคนพกิารไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา วาดวยการจัดทําแผนการจัดการศึกษา 
  เฉพาะบุคคล  (ภาคผนวก 3)                                                    
 -  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา        101                    

เร่ือง กําหนด หลักเกณฑและวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเปนคนพิการ  
 พ.ศ. 2548  (ภาคผนวก 4)  

 -   คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิ       125 
 ชวยเหลือทางการศึกษา (ภาคผนวก 5) 
 -   คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐาน การวจิัย          127 
 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสําหรับคนพิการ  (ภาคผนวก 6) 
 -   คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  แตงตั้งคณะอนกุรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิ          133 
                 ชวยเหลือทางการศึกษา  (ภาคผนวก 7)   
 -  แนวปฏิบัติในการประเมนิผูใหบริการและหนวยบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ       136 
 และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 (ภาคผนวก 8) 
 -  วิธีการเบิกจายเงินตามคูปองเพื่อรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก และความชวยเหลือ                138  
  อ่ืนใดทางการศึกษา (ภาคผนวก 9) 
 -  วิธีการเบิกจายเงินตามคูปองเพื่อรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและ                       140  
  ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (ฉบับแกไขเพิม่เติม พ.ศ. 2550) 
 - คําสั่งสํานักบริหารงานการศกึษาพิเศษ เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานกําหนดแนวทาง        143 
 การบริหารจัดการระบบกระจายสื่อ (ภาคผนวก 10) 
 - ดรรชนีสืบคน (ภาคผนวก 11)              145 
 - คณะบรรณาธกิารกิจ               146 
 
 
 



 

 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545  มาตรา  10  
วรรคสาม  ระบุวา “การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดย
ไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ” กระทรวงศึกษาธิการจึงออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับ ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลือ 
อ่ืนใดทางการศึกษา  พ.ศ. 2545  เมื่อวันที่   19  สิงหาคม  พ.ศ. 2545 
 เพื่อใหการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสําหรับ       
คนพิการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  กระทรวงศึกษาธิการจึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการ
ไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษาขึ้นเพื่อใหจัดทําระบบ ระเบียบ และแนวทางการจัดบริการในดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา โดยคณะกรรมการดังกลาวไดดําเนินการ 
จัดทําระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการตางๆ เพื่อใหการดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ  สามารถใหบริการ          
ส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ใหกับคนพิการได อยางรวดเร็ว  
และทั่วถึงมาโดยตลอด  ณ ปจจุบันนี้การดําเนินงานที่เสร็จลุลวงแลวมีดังนี้ 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการของคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการ
 ไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา วาดวยการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล พ.ศ. 2546  
 (ภาคผนวก3) 
2. บัญชีกําหนดมาตรฐานและรายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืน
 ใดทางการศึกษา 
3. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษาวาดวยการขอรับเงิน
 อุดหนุนเพื่อรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
 การศึกษา พ.ศ. 2546 
4. วิธีการเบิกจายเงินตามคูปองเพื่อรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 (ภาคผนวก 9) 

5. แนวปฏิบัติในการประเมินผูใหบริการและหนวยบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและ
 ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 
 (ภาคผนวก 8) 
6. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา เร่ือง กําหนด
 หลักเกณฑและวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเปนคนพิการ พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก 4)  
7. วิธีการเบิกจายเงินตามคูปองเพื่อรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลือ
 อ่ืนใดทางการศึกษา (ฉบับแกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2550) (ภาคผนวก 9) 
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 เนื่องจากการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ตาม
กฎกระทรวงฯ   เปนเรื่องที่ เกี่ยวของกับกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติหลายประการ 
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน การวิจัย พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีสําหรับคนพิการ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดจัดทําคูมือการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความ
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เกี่ยวของทุกภาคสวนไดใชดําเนินการใหเปนรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ 
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ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสทิธิชวยเหลือทางการศึกษา 
วาดวยการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรับหรือซ้ือสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บรกิาร 

และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ.  2546 

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

 ตามความในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ  
บริการและความชวยเหลื่ออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545  กําหนดใหคนพิการมีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรับหรือซื้อ          
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษานั้น 
 เพื่อใหการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรับหรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา จึงได
กําหนดระเบียบดังตอไปนี้ 
 ขอ  1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษาวาดวย
การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรับหรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2546” 
 ขอ  2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศ เปนตนไป 
 ขอ  3. ในระเบียบน้ี 
 “กฎกระทรวง” หมายความวา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545  
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา  
 “คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษาประจํา
ศูนยการศึกษาพิเศษ  ซึ่งแตงตั้งโดยประธานกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 
 “สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา” หมายความวา รายการที่กําหนดตาม
บัญชีแนบทายกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 ตามบัญชี ข. และ ค. 
 “การขอรับเงินอุดหนุน” หมายความวา การขอรับคูปองเพื่อนําไปรับหรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามบัญชี ข. และ ค. 
 “คูปอง” หมายความวา เอกสารที่ใชแทนจํานวนเงินอุดหนุน เพื่อนําไปรับหรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ 
บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
 “ศูนยการศึกษาพิเศษ” หมายความวา  ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด  ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา          
1 – 12 และศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง 
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 “ผูใหบริการ” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ประสงคจะใหบริการตามลักษณะกิจกรรมที่กําหนดแตละประเภท
ความพิการ ซึ่งลงทะเบียนสังกัดกับหนวยบริการ และมีใบรับรองจากคณะอนุกรรมการ 
 “หนวยบริการ” หมายความวา คณะบุคคลที่จดทะเบียนการคากับกระทรวงพาณิชย หรือสถานประกอบการรานคา 
ศูนยการเรียน สมาคม มูลนิธิ หรือหนวยงานซึ่งไดรับใบรับรองจากคณะอนุกรรมการและไดลงทะเบียนกับศูนยการศึกษา
พิเศษประจําจังหวัดเปนหนวยบริการจัดหรือขายสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
 “ผูรับบริการ” หมายความวา คนพิการหรือผูปกครอง 
 “ผูปกครอง” หมายความวา บิดาหรือมารดาซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยและหมายความรวมถึงบุคคลที่คนพิการอยูดวยเปนประจํา 
 “เอกสารหลักฐาน” หมายความวา แบบคําขอ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และเอกสารอื่นตามที่สํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษกําหนด  
 “ผูอนุมัติ” หมายความวา ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ 
 ขอ  4. ใหคนพิการที่มีคุณสมบัติตามขอ 2 ในกฎกระทรวงมีสิทธิรับเงินอุดหนุนตามระเบียบน้ี 
 ขอ  5. จํานวนเงินอุดหนุนท่ีใหผูรับบริการเพื่อรับหรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา แตละรายมีวงเงินไมเกิน 2,000 บาท ตอป เวนแตคณะกรรมการจะพิจารณาเปนอยางอื่น 
 ขอ  6. คูปองที่ นํ าไปรับหรือซื้อสิ่ งอํ านวยความสะดวก  สื่ อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทาง         
การศึกษาตองเปนไปตามรายการและรหัสในบัญชีกําหนดมาตรฐานและรายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาทายระเบียบน้ี 
 ขอ  7. การนําคูปองไปรับหรือซื้อสิ่ งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทาง      
การศึกษาใหรับหรือซื้อไดจากผูใหบริการตามระเบียบน้ี 
 ขอ 8. หนวยบริการตองลงทะเบียนกับศูนยการศึกษาพิเศษตามวิธีการที่สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กําหนด 
 ขอ  9. ใหหนวยบริการนําคูปองและบันทึกการใหบริการยื่นขอรับเงินอุดหนุนตอศูนยการศึกษาพิเศษ            
ท่ีลงทะเบียนไว 
 ขอ 10. ขั้นตอนและวิธีการขอรับคูปองใหดําเนินการ ดังน้ี 

1) ใหคนพิการหรือผูปกครองยื่นคําขอตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดภายในระยะเวลา ดังน้ี 
(ก) ภายในวันท่ี 10 มิถุนายน สําหรับผูท่ีลงทะเบียนหรือเขาศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
(ข) ภายในวันท่ี 10 พฤศจิกายน สําหรับผูท่ีลงทะเบียนหรือเขาศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
(ค) ภายในวันท่ี 10 เมษายน สําหรับผูท่ีลงทะเบียนหรือเขาศึกษาภาคฤดูรอน 
(ง) กรณีขอรับบริการ ต้ังแตแรกเกิด แรกพบความพิการ หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย สามารถยื่นแบบคําขอได ภายในวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป 
2) ใหหัวหนาสถานศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานและนําสงศูนยการศึกษาพิเศษ  ภายใน 

10 วันทําการนับจากวันสุดทายท่ียื่นคําขอตามที่ระบุใน 1) 
3) ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอภายใน 5 วันทําการ และใหศูนยการศึกษาพิเศษมอบคูปอง                  

แกสถานศึกษา คนพิการ หรือผูปกครองภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีคณะอนุกรรมการอนุมัติ 

6 



 ขอ 11. รูปแบบคูปองและคําขอใหเปนไปตามแบบแนบทายระเบียบน้ี วิธีการจายคูปองและการเบิกจายเงินตาม
คูปองใหเปนไปตามวิธีการที่สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกําหนด 
 ขอ 12. ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
 
 
 
 (นางพรนิภา  ลิมปพยอม) 
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ประธานกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 
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ลําดับขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน 

เพื่อรับหรือซ้ือสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
 

 

1  คนพิการหรือผูปกครอง (รายละเอียดหนา 11 - 12) 
1) เขารวมเปนคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
2) ขอรับแบบคําขอ / กรอกแบบคําขอ / ย่ืนแบบคําขอส่ิงอํานวยความสะดวกฯ พรอมเอกสารหลักฐาน  

2   สถานศึกษา (รายละเอียดหนา 15  - 16  และ  19  - 21) 
1) จัดคัดกรอง คัดแยก และจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลใหกับนักเรียนพิการในสังกัด 
2) รับ และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
3) สงเอกสารหลักฐานใหศูนยการศึกษาพิเศษตามเวลาที่กําหนด 
4) สามารถสมัครเปนหนวยบริการ / ผูใหบริการ 
5) จายคูปองและสนับสนุนใหคนพิการหรือผูปกครองนําไปขอรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวกฯ 
6) กํากับ ติดตาม ประเมินผลการใหบริการของผูใหบริการและเบิกจายเงินใหกับผูใหบริการในสังกัด 

3  ศูนยการศึกษาพิเศษ (รายละเอียดหนา 25 - 30) 
1) ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน จากสถานศึกษา หรือหนวยบริการ 
2) สงเอกสารหลักฐานใหคณะอนุกรรมการฯ 

4   คณะอนุกรรมการฯ (รายละเอียดหนา 37 - 41) 
 1) พิจารณาอนุมัติ  ชะลอหรือยกเลิกการขอรับเงินอุดหนุน (คูปอง) การขอเปนหนวยบริการหรือผูใหบริการ 
 2) แจงผลการพิจารณาใหศูนยการศึกษาพิเศษทราบ ภายใน 5 วันทําการ 

5  ศูนยการศึกษาพิเศษ  (รายละเอียดหนา 25 และ 31 - 33) 
1)  จัดทํา / จายคูปองและทะเบียนคุมคูปองไปยังสถานศึกษา คนพิการหรือ ผูปกครอง ภายใน 5 วันทําการ 
2)  รายงานการขอรับเงนิอุดหนุน (คูปอง) การเปนผูใหบริการ หนวยบริการ ไปยังสํานักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ 

6  สถานศึกษา (รายละเอียดหนา 17 - 18) 
1) สงมอบคูปองใหคนพิการหรือผูปกครอง และรายงานการสงมอบคูปองตอศูนยการศึกษาพิเศษ ภายใน 5 วันทําการ 
2) กรณีคูปองที่ไมมีผูรับใหนําสงคืนศูนยการศึกษาพิเศษ 

                         7  คนพิการหรือผูปกครอง 
1)  รับคูปองจากสถานศึกษา และลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 
2) นาํคูปองไปขอรับบริการจากผูใหบริการ / หนวยบริการ ภายในปการศึกษาที่ไดรับ  (ภายใน 15 พฤษภาคม ) 

8  ผูใหบริการ (รายละเอียดหนา  46 และ  50 - 52) 
1) สมัครเปนผูใหบริการกับหนวยบริการ  
2) รับคูปอง ใหบริการและบันทึกการใหบริการตามรายการที่ระบุในคูปอง/สงเบิกเงิน 
3) รับเงินการใหบริการตามคูปองจากหนวยบริการ 

9  หนวยบริการ (รายละเอียดหนา 45 - 46 , 47 - 49 และ  53) 
1) สงใบสมัครเปนหนวยบริการ /ใบคําขอของผูใหบริการ ไปท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ เมื่ออนุมัติแลวจึงใหบริการ 
2)  สงแบบคําขอรับเงินการใหบริการพรอมบันทึกการใหบริการและคูปอง ภายในปการศึกษา (15 พฤษภาคม) 
3) รับเงินคาบริการตามคูปองจากศูนยการศึกษาพิเศษและจายเงินใหผูบริการ 

10  ศูนยการศึกษาพิเศษ (รายละเอียดหนา 26 และ 34 ) 
1) รับและตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานจากหนวยบริการ  
2) เบิกและโอนเงินคาใหบริการตามคูปองใหแกหนวยบริการ ใหแลวเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 
3) รายงานการจายเงินไปยังสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนถัดไป 

11  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยกลุมสื่อเทคโนโลยีฯ (รายละเอียดหนา 57) 
จัดทําและวิเคราะหฐานขอมูล และเผยแพรขอมูล 
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คําชี้แจงและเอกสารหลักฐาน 
 
 

การขอรบัเงินอุดหนุน เพือ่รับหรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก  
สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษา  

โดยใชระบบคูปอง 
 
 

สําหรับคนพิการหรือผูปกครอง 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําชี้แจง  ข้ันตอนการปฏิบัติสําหรับคนพิการหรือผูปกครองในการขอรับเงินอุดหนุน(คูปอง)เพื่อรับหรือ
ซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ   

ใหคนพิการหรือผูปกครองดําเนินการดงันี้ 
1. เขารวมเปนคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
2. ขอรับแบบคําขอสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา(คป. 01) และ

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จากสถานศึกษาหรือศูนยการศึกษาพิเศษ  กรอกแบบคําขอสิ่งอํานวย
ความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามแบบที่กําหนด 

3. ยื่นแบบคําขอสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตอสถานศึกษาที่
ศึกษาอยู พรอมเอกสารประกอบดังนี้ 
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
- สําเนาสมุดประจําตัวคนพิการ (ถามี) 
- เอกสารรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเปนคนพิการพรอมแบบคัดกรองตามประกาศของ

คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา พ.ศ. 2548  (คป.04) 
ปการศึกษาละ 1 คร้ัง แลวแตกรณีตามชวงเวลาดังนี้ 

       ภายในวันที่  10  มิถุนายน         สําหรับภาคเรียนที่  1 

ภายในวันที่  10  พฤศจิกายน    สําหรับภาคเรียนที่  2 

ภายในวันที่  10  เมษายน           สําหรับภาคฤดูรอน 

         กรณีขอรับบริการตั้งแตแรกเกิด แรกพบความพิการ หรือการศึกษานอกระบบ  และการศึกษา          
ตามอัธยาศัย สามารถยื่นแบบคําขอไดภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป 

4. รอผลพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา  
       ในกรณีที่ไดรับคูปองใหนําคูปองไปขอรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลือ

อ่ืนใดทางการศึกษา กับผูใหบริการ หรือหนวยบริการ ภายในปการศึกษาที่ไดรับ (15 พฤษภาคม) โดย
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากศูนยการศึกษาพิเศษที่จายคูปอง 

5. ในกรณีที่ไมไดรับการอนุมัติ หรือไมไดรับคูปอง หรือตองการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการใชคูปอง 
สามารถสอบถามหรือแจงที่สถานศึกษาหรือศูนยการศึกษาพิเศษที่ยื่นแบบคําขอ 
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แบบคําขอสิง่อํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
 

 
เรียน ประธานคณะอนุกรรมการพจิารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา/ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ 

  ขาพเจา ( นาย / นาง / นางสาว ) ………………………………………………………………………..... 
   คนพิการ     ผูปกครองของ ( เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นาง / นางสาว ) .……………………………………… 

เลขประจําตัวประชาชน    - - -        มีความประสงคจะขอรับเงินอุดหนุน   
ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545  ตามลําดับความสําคัญดังนี้ 

1. รหัส .……………….. ช่ือรายการ/ช่ือสินคา……………………………….. จํานวนเงิน ………………. บาท 
2. รหัส .……………….. ช่ือรายการ/ช่ือสินคา……………………………….. จํานวนเงิน ……………….. บาท 
3. รหัส .……………….. ช่ือรายการ/ช่ือสินคา……………………………….. จํานวนเงิน ………………. บาท 
4. รหัส .……………….. ช่ือรายการ/ช่ือสินคา……………………………….. จํานวนเงิน ………………. บาท 
5. รหัส .……………….. ช่ือรายการ/ช่ือสินคา……………………………….. จํานวนเงิน ………………. บาท 
6. รหัส .……………….. ช่ือรายการ/ช่ือสินคา……………………………….. จํานวนเงิน ………………. บาท 
7. รหัส .……………….. ช่ือรายการ/ช่ือสินคา……………………………….. จํานวนเงิน ………………. บาท 
8. รหัส .……………….. ช่ือรายการ/ช่ือสินคา……………………………….. จํานวนเงิน ………………. บาท 
9. รหัส .……………….. ช่ือรายการ/ช่ือสินคา……………………………….. จํานวนเงิน ……………….. บาท 
10. รหัส .……………….. ช่ือรายการ/ช่ือสินคา……………………………….. จํานวนเงิน ………………. บาท 

รวมเปนเงิน …………………….. บาท ( …………………………………………………………….. ) 
 ขาพเจาไดแนบแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และเอกสารหลักฐานอื่นๆมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว 

  ลงช่ือ …………………………………. คนพิการ / ผูปกครอง 
 (                                                ) 
 ………../……………/………… 
หมายเหตุ : คนพิการที่สามารถลงลายมือช่ือ พิมพลายนิ้วมือ นิ้วเทา หรือแกงไดได ตองศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป  
 

 ขาพเจา ( นาย / นาง / นางสาว )………………………………………ตําแหนง ………………………………… 
สถานศึกษา………………………………………..……………………..…ไดตรวจสอบความถูกตองเอกสารหลักฐานของ 
( เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นาง / นางสาว ) …………………………………………………แลวเห็นวา 

 ถูกตอง         ความเห็นอื่น ๆ ( โปรดระบุ ) …………………………………………………… 

ลงช่ือ …………………………………………. 
(                                                         ) 

ตําแหนง ………………………………………… 
 …………/………………/……… 

คป. 01 
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สําหรับคนพิการ/ผูปกครอง 

สําหรับสถานศึกษา



คําชี้แจงและเอกสารหลักฐาน 
 
 

การขอรบัเงินอุดหนุน เพือ่รับหรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษา 

โดยใชระบบคูปอง 

 

สําหรับสถานศึกษา 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําชี้แจง  ข้ันตอนการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการขอรับเงินอุดหนุน(คูปอง) เพื่อรับหรือซื้อสิ่ง
อํานวยความสะดวก  สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ   

ใหสถานศึกษาดําเนินการดังนี้ 
1. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหกับผูที่มีความบกพรองรวมทั้งแบบคัดกรองบุคคลที่มีความ

บกพรองหรือมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา   การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   
คูมือการขอรับเงินอุดหนุนฯ   คูมือรายการสิ่งอํานวยความสะดวกฯ  การสมัครเปนหนวยบริการ การสมัคร
เปนผูใหบริการ ฯลฯ 

2. ตรวจสอบหรือประเมินคัดกรองเด็กที่คาดวาจะมีความบกพรองหรือมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา 
3. เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น เพื่อรับรองบุคคลของ

สถานศึกษาวาเปนคนพิการ ในกรณีที่ไมมีสมุดประจําตัวคนพิการ  
4. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และรวมประชุมจัดทําแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล พรอมลงนามในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
5. หัวหนาสถานศึกษารับแบบคําขอส่ิงอํานวยความสะดวกฯ(คป.01) และตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร

หลักฐานพรอมลงนามรับรองในแบบคําขอ  
6. รวบรวมเอกสารหลักฐานสงศูนยการศึกษาพิเศษ แลวแตกรณีตามชวงเวลาดังนี้ 

  ภายในวันที่  20  มิถุนายน        สําหรับภาคเรียนที่  1 

 ภายในวันที่  20  พฤศจิกายน   สําหรับภาคเรียนที่  2 

  ภายในวันที่  20  เมษายน          สําหรับภาคฤดูรอน 

กรณีขอรับบริการตั้งแตแรกเกิด แรกพบความพิการ หรือการศึกษานอกระบบ และการศึกษา                
ตามอัธยาศัยสามารถยื่นแบบคําขอไดภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป 

7. สถานศึกษาสามารถสมัครเปนหนวยบริการ(คป.10) และสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดที่มีความรู
ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามคูมือรายการสิ่งอํานวยความสะดวกฯ  สมัครเปนผูใหบริการในสังกัด
หนวยบริการของตนหรือหนวยบริการอื่น(คป.13) 

8. เมื่อสถานศึกษาไดรับคูปองของคนพิการที่ไดรับเงินอุดหนุนแลวใหจัดสงคูปองใหคนพิการหรือ                  
ผูปกครอง ภายใน 5 วันทําการ  ตอบรับคูปอง และรายงานการจายคูปองไปยังศูนยการศึกษาพิเศษ (คป.02) 

9. ในกรณีที่คนพิการมีความตองการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายการคูปอง ใหยื่นแบบ คป.03 ตอสถานศึกษา
เพื่อดําเนินการตอไป 

10. ในกรณีผูขอรับเงินอุดหนุนไมไดรับอนุมัติเงินอุดหนุน ใหหัวหนาสถานศึกษาชี้แจงเหตุผลตอคนพิการ/            
ผูปกครองตามที่ศูนยการศึกษาพิเศษ ไดแจงไปยังสถานศึกษา         

11. กรณีที่สถานศึกษาเปนหนวยบริการ ใหศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารหนา 45 - 46 
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ที่................                                                              ( สถานศึกษา )......................................... 
   ............................................................... 
   ............................................................... 

           
                            วันที.่................ เดือน....................... พ.ศ. .................. 
 
เร่ือง    สงเอกสารหลักฐาน 
 

เรียน    ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ.................................................. 
 

ส่ิงที่สงมาดวย   1. แบบคําขอสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ    จํานวน .............ฉบับ 
     และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
                           2. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล     จํานวน .............ฉบับ 
                             3. สําเนาสมุดประจําตัวคนพิการหรือเอกสารรับรองบุคคล            จํานวน .............ฉบับ                               
     ของสถานศึกษาวาเปนคนพิการพรอมแบบคัดกรองฯ 

    

  ตาม ความในกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวย
ความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545  กําหนดใหคนพิการมีสิทธิในการ
ขอรับเงินอุดหนุน  ขอยืม  และขอยืมเงินเพื่อรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ บริการและความชวยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษานั้น 
  ( สถานศึกษา ).............................................................. ขอนําสงเอกสารหลักฐาน รายละเอียด
ดังสิ่งที่สงมาดวย  เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาใหคนพิการแตละรายไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษาตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

          ขอแสดงความนับถือ 

 

                              (……………………………..)                                   
               ตําแหนง …..............................................  
สถานศึกษา............................... 
โทรศัพท................................... 
โทรสาร.................................... 
 

สําหรับสถานศึกษา 
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ที่................                                                                       (สถานศึกษา)........................................... 

   ............................................................... 
   ............................................................... 

 
             วันที.่......... เดือน..................................พ.ศ. ................. 
 
เร่ือง       ตอบรับคูปองและรายงานการจายคูปอง 

เรียน      ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ.................................................. 

อางถึง  หนังสือที่ (หนังสือแจงผลการพิจารณาฯและสงมอบคูปอง)...................ลงวันที่..................................... 

ส่ิงที่สงมาดวย   ทะเบียนควบคุมการจายคูปอง ส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา ภาคเรยีนที่...............  ปการศึกษา  .......................             จํานวน...............แผน 

 

  ตามหนังสือที่อางถึงทานไดจัดสงคูปองมายัง (สถานศึกษา).................................................
จํานวน.........ฉบับ เพื่อจายใหกับคนพิการตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือ
ทางการศึกษาอนุมัตินั้น 

  บัดนี้ ไดดําเนินการจายคูปองใหกับ คนพิการ / ผูปกครองตามแจงแลว จึงขอสงทะเบียน     
ควบคุมการจายคูปอง ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ภาคเรียนที่
............... ปการศึกษา............................... เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
               ขอแสดงความนับถือ 
                 
                               (…………………………………)                                                  
               ตําแหนง...............................................................  
 
สถานศึกษา............................... 
โทรศัพท................................... 
โทรสาร.................................... 
 

สําหรับสถานศึกษา 
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 ทะเบียนควบคุมการจายคูปองสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  บริการ 
และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

สถานศึกษา.......................................................................................................สังกัด...........................................................จังหวดั.............................................................. 
 

ลําดับ
ที่ เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุลคนพิการ 

คูปอง 
เลขที่ ถึงเลขที่ 

มูลคารวม          
ของจํานวนเงิน 

ลายมือชื่อ 
ของผูรับคูปอง 

วัน  เดือน  ป 
ที่รับคูปอง หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

มอบใหคนพกิาร/ผูปกครองแลวรวม..........................ฉบับ   คงเหลือ...............................ฉบับ (ใหระบุสาเหตุไวในชองหมายเหตุ) 
 
 
 
 
 
 

 

................................................................... 
(.............................................................) 

ผูบริหารสถานศึกษา 
....... / ....... /.......  

................................................................... 
(.............................................................) 

ผูดําเนินการ 
....... / ....... /.......  

คป.  02 

สําหรับสถานศึกษา 



 
 
 
 
ที่..............             (สถานศึกษา)........................................ 
                                        ............................................................ 

  ….........................................................
                            

                วันที.่............ เดือน....................... พ.ศ. ................ 

เร่ือง     ขอยกเลิก  เปลี่ยนแปลงคูปอง 
 

เรียน     ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพเิศษ.................................................. 
 

อางถึง   หนังสือศูนยการศึกษาพิเศษ..........ที่ ศธ .........(หนังสือแจงผลการพิจารณาฯและสงมอบคูปอง)  
ลงวันที่................................................ 

 

ส่ิงที่สงมาดวย   1. แบบคํารองขอยกเลิก เปลีย่นแปลงคูปอง    จํานวน .............ฉบับ 
  2. คูปองที่ขอยกเลิก                    จํานวน .............ฉบับ 
 

  ตามหนังสือที่อางถึง  ศูนยการศึกษาพิเศษ............. ..............ไดสงมอบคูปองใหกับ
(สถานศึกษา)..........................เพื่อมอบใหกับคนพิการหรือผูปกครองนั้น บัดนี้ (สถานศึกษา).........................ได
ดําเนินการดังแจงแลว แตมีคูปองบางสวนที่ผูรับบริการไมสามารถนําคูปองไปขอรับบริการได 

จึงขอยกเลิก ขอเปลี่ยนแปลงคูปอง เหตุผลรายละเอียดดังสิ่งที่สงมาดวย 1พรอมนี้ขอสงคูปองที่
ขอยกเลิก ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

          ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                              (……………………………..)                                             
                ผูอํานวยการ(สถานศึกษา)................................... 
 
สถานศึกษา............................... 
โทรศัพท................................... 
โทรสาร.................................... 
 

สําหรับสถานศึกษา  
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แบบคํารองขอยกเลิก / เปลี่ยนแปลงรายการคูปอง 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................      คนพิการ        ผูปกครองของ  
(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว).................................................................... เลขประจําตัวประชาชน 
ขอยกเลิก  / เปลี่ยนแปลงคปูอง ประจําปการศึกษา 25.......    (มูลคาของคูปองที่ขอเปลี่ยนแปลงไมมากกวามูลคาของคูปองที่ขอยกเลิก)  ดังรายการตอไปนี ้

 

คูปองที่ขอยกเลิก เปลี่ยนแปลงคปูองเปน 
 เลขที่ จํานวน รหัส รายการ มูลคา

(บาท) 

เหตุผล 
การยกเลิก  / 
เปลี่ยนแปลง 

รหัส รายการ จํานวน มูลคา(บาท) 

          
          
          
          
          
          

รวม   รวม   

ลงชื่อ............................................... คนพิการ/ผูปกครอง 
                                                               (..................................................) 

                                                               ................../.................../.................. 
คณะกรรมการฯ เห็นสมควรใหเปลี่ยนแปลงรายการ        ได          ไมได เพราะ..................................................................................................................................................... 

                              ลงชื่อ............................................... ประธานคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
                                            (..................................................) 

                                                         ................/................./............... 
 

ไดตรวจสอบคูปองที่สงคืนถูกตองครบถวนแลว 
ลงชื่อ.............................................................ครูผูรับผิดชอบ 
    (...................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 

สําหรับผูปกครอง / สถานศึกษา 
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คป. 03 



  

 
แบบรบัรองบุคคลของสถานศึกษาวาเปนคนพิการ 

......................................... 
 

 อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา เร่ือง 
กําหนด หลักเกณฑและวิธีการการรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเปนคนพิการ  พ.ศ. 2548 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่ือสถานศึกษา).........................................ขอรับรองวาบุคคล
ดังตอไปนี้  ไดผานเกณฑและวิธีการคัดกรองวาเปนคนพิการตามประเภทที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด            
ดังรายชื่อตอไปนี้ 

  1.  ช่ือ-สกุล............................................................ประเภทของคนพิการ................................ 
   2.  ช่ือ-สกุล............................................................ประเภทของคนพิการ................................ 

3.  ช่ือ-สกุล............................................................ประเภทของคนพิการ................................ 
4.  ช่ือ-สกุล............................................................ประเภทของคนพิการ................................ 
5.  ช่ือ-สกุล............................................................ประเภทของคนพิการ................................ 
6.  ช่ือ-สกุล............................................................ประเภทของคนพิการ................................ 
7.  ช่ือ-สกุล............................................................ประเภทของคนพิการ................................ 
8.  ช่ือ-สกุล............................................................ประเภทของคนพิการ................................ 
9.  ช่ือ-สกุล............................................................ประเภทของคนพกิาร................................ 
10.ช่ือ-สกุล............................................................ประเภทของคนพิการ............................... 

 
 
 
 
 
           ลงชื่อ..................................................... 
                 (....................................................) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 (ช่ือสถานศึกษา............................) 

     วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .......... 
 

 

คป. 04 
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คําชี้แจงและเอกสารหลักฐาน 
 
 

การขอรบัเงินอุดหนุน เพือ่รับหรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษา 

โดยใชระบบคูปอง 
 
 

สําหรับศูนยการศึกษาพิเศษ 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

คําชี้แจง  ข้ันตอนการปฏิบัติสําหรับศูนยการศึกษาพิเศษในการขอรับเงินอุดหนุน (คูปอง) เพื่อรับหรือ
ซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ   

ใหศูนยการศึกษาพิเศษดําเนนิการดังนี ้
ก. การดําเนินงานเกี่ยวกับคปูอง 
1.    เสนอรายชื่อขอแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือที่เรียกชื่ออยางอื่น ตามกฎกระทรวง 

กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 
(ภาคผนวก 2)   ตอสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อแตงตั้งใหเปนคณะอนุกรรมการพิจารณาให              
คนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา  

2.   แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานและจัดทํารายงานความตองการ                       
การขอรับและขอยืม ส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากสถานศึกษา 
-  แบบคําขอสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษา (คป. 01) 
-  แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล                                                                                          
-  สําเนาสมุดประจําตัวคนพิการ (ถามี) 
-  เอกสารรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเปนคนพิการพรอมแบบคัดกรองตามประกาศของคณะกรรมการ
 พิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา พ.ศ.2548 (คป. 04) 

 -  หรือเอกสารอื่นตามที่สํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษกําหนด 
3 .  กรณีเอกสารหลักฐานไมสมบูรณ ใหศูนยการศึกษาพิเศษประสานกับสถานศึกษา  คนพิการหรือ                 

ผูปกครองแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง แลวนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา  
4.   จัดทําสรุปรายงานความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทาง  

การศึกษา (คป. 07) และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   
5.    ประสานงานและจัดสงเอกสารหลักฐานใหคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติใหคนพิการไดรับ     

สิทธิชวยเหลือทางการศึกษาตามแบบคําขอสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใด
ทาง การศึกษา  

6.    กรณีที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ แลวใหผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ลงนาม
ชองอนุมัติในคูปอง  และใหศูนยการศึกษาพิเศษแจงผลการพิจารณาและสงคูปองตามรายการที่
คณะอนุกรรมการฯ อนุมัติไปยังสถานศึกษา คนพิการ หรือผูปกครองภายใน 5 วันทําการ (คป. 02) 

7.    ในกรณีที่มีการชะลอหรือยกเลิกการขออนุมัติใหแจงเหตุผลไปยังสถานศึกษา คนพิการ  หรือผูปกครอง  
ภายใน 5 วันทําการ (คป. 08,  คป. 09) 

8.    เด็กพกิารของศูนยการศกึษาพเิศษ ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับสถานศึกษาทัว่ไป (ตามคําชี้แจงหนา 15) 
9.    แจงผลการอนุมัติและรายงานการใชคูปองไปยังสํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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ข. การดําเนินงานเกี่ยวกับหนวยบริการ / ผูใหบริการ 
1.    ประชาสัมพันธใหหนวยงานหรือผูเกีย่วของสมัครเปนหนวยบรกิารและผูใหบริการ  
2.    รับสมัครการเปนหนวยบริการหรือผูใหบริการ พรอมตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
3.    แตงตั้งคณะทํางานเพื่อประเมินและเสนอความเหน็ตอคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิ

ชวยเหลือทางการศึกษา  เพือ่ใหการรับรอง หรือเพิกถอนแลวแตกรณี (คป. 05) 
4.    จัดทําทะเบียน แจงหนวยบริการ / ผูใหบริการและเผยแพร ประชาสัมพันธใหแกผูรับบริการทราบอยาง

ทั่วถึง (คป. 06) 
5.    ติดตามประเมินประสิทธิภาพ และคณุภาพของการใหบริการตามคปูองของหนวยบริการ และผูใหบริการ 
 
ค. การดําเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินตามคปูอง  
1.    ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานในการขอรับเงินการใหบริการ   
       -  แบบคําขอรับเงินการใหบริการ (คป. 16) 

-  แบบบันทกึการใหบริการ (คป. 14) / ใบสงของหรือใบเสร็จรับเงิน  
-  คูปอง 
-  สําเนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (กรณีเบกิเงินขามจังหวดั)  

2.    วิธีการเบิกจายเงินตามคูปองใหกับหนวยบริการใหดําเนินการตามวิธีการที่สํานักบริหารงานการศึกษา 
พิเศษกําหนด (ภาคผนวก 9) 

 - กรณใีหบริการตามบัญชี ข ใหใชใบสงของหรือใบเสร็จรับเงินแทนแบบบันทึกการใหบริการ 
- กรณใีหบริการตามบัญชี ค ใหผูใหบริการและผูรับบริการลงลายมือช่ือในแบบบันทกึการใหบริการ (คป. 14) 

3.    แจงใหหนวยบริการ/ ผูใหบริการสงบันทึกการใหบริการและคูปองเพื่อขอรับเงินคาบริการตอศูนย
การศึกษาพิเศษภายในปการศึกษา (15 พฤษภาคม) มิฉะนั้นจะถือวาหมดสิทธิ์ในการขอรับเงิน 

4.    โอนเงินใหหนวยบรกิารใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน  
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คําสั่ง ศูนยการศึกษาพิเศษ.................................. 
ที่............./...................... 

เร่ือง    แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานและจดัทํารายงานความตองการ 
การขอรับ และขอยืมสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

----------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่.................................................. 
เร่ือง..................................................... ลงวันที่.............................ศูนยการศึกษาพิเศษ .........................................      
จึงขอแตงตั้งใหบุคคลดังตอไปนี้ ทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน และจัดทําแบบรายงาน
ความตองการ / บัญชีขออนุมัติส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตาม
กฎกระทรวง ฯ  ตามแบบคําขอสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา     

 

   ช่ือ-ช่ือสกุล      ตําแหนง    
 1.  ..............................  ............................  ประธานคณะทํางาน 
 2.  .............................  ............................  คณะทํางาน  
 3.  .............................            ............................  คณะทํางาน 
 4.  .............................            ............................  คณะทํางาน 
 5.  ............................  ...........................   คณะทํางานและเลขานุการ 
 
  ใหคณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความยุติธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของคนพิการ และทางราชการ แลวรายงานเสนอผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเพื่อดําเนินการตอไป
  
  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 
     ส่ัง ณ วันที.่...................................................... 
 
 
     ลงชื่อ........................................................... 
     (....................................................................) 
               ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพเิศษ................ 
 
 

สําหรับศูนยการศึกษาพิเศษ 

27 



  

แบบเสนอขอการรับรองและผลการพิจารณารับรองหนวยบริการและผูใหบริการ 
 

1. ชื่อหนวยบริการ…………………………...............…………....รหัสหนวยบริการ........ ................................................... 
ประเภทหนวยบริการ..................................................ที่อยูเลขที่…….………ถนน…...........................................หมู………... 
ตําบล…………………………………อําเภอ..............…………………....จังหวัด................................................................... 
บัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย  ช่ือบัญชี................................................................................................................................. 
สาขา …………………………………...........  เลขที่บัญชี........................................................................................................ 
2. ผูใหบริการ 

 

ผลการพิจารณา ที่ ช่ือ-สกุล รหัสบริการ ช่ือบริการ 
รับรอง ไมรับรอง 

รหัสประจําตัว 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
ผูที่ไดรับการรับรองสามารถใหบริการไดตัง้แตวนัที่........เดือน.......................พ.ศ. .........เปนตนไป 
 
 
 
 

ลงชื่อ……..............……………………………….. 
(…………...........………………………………….) 

ประธานคณะทาํงานตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานฯ 
           ศนูยการศกึษาพิเศษ  ..................................................... 

. ………….../……………………/……………. 

                             ลงชือ่……..............……………………………….. 
                                (…………...........……………………………….) 

    ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพกิารไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 
                                     ศนูยการศึกษาพิเศษ........................................  
                                  ………….../……………………/……………. 
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ทะเบียนหนวยบริการและผูใหบริการ 

ศูนยการศึกษาพิเศษ………………………………………….. 
 

1. ชื่อหนวยบริการ…………………………...............…………....รหัสหนวยบริการ........ ................................................... 
ประเภทหนวยบริการ..................................................ที่อยูเลขที่…….………ถนน…...........................................หมู………... 
ตําบล…………………………………อําเภอ..............…………………....จังหวัด................................................................... 
บัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย  ช่ือบัญชี................................................................................................................................. 
สาขา …………………………………...........  เลขที่บัญชี........................................................................................................ 
2. ผูใหบริการ 

 

ที่ รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล รหัสบริการ ช่ือบริการ 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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ที่......................                                                                    ศูนยการศกึษาพิเศษ.................................. 
                 ………………………………………….. 
        …………………………………………... 
 

              วันที.่.........เดือน..............................พ.ศ. ................. 
 
เร่ือง   ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาใหคนพกิารไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 

เรียน (ประธานและคณะอนกุรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา )......…....... 
             

  ตามที่ศูนยการศึกษาพิเศษ.................................................ไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานให
คนพิการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามที่ระบุไวใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล นั้น 

 บัดนี้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการไดสงเอกสารหลักฐาน เพื่อขอรับสิทธิตามที่
ระบุในกฎกระทรวงฯ แลว  ฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญทานรวมประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานตามที่คนพิการ
หรือผูปกครองขอมา ในวันที่…….เดือน …………...พ.ศ ……….ตั้งแตเวลา ………..........ณ ………………… 
 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                            
           (..........................................................) 

                    ประธานคณะอนกุรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 
 
 
 
 
ศูนยการศกึษาพิเศษ............................... 
โทรศัพท............................................... 
โทรสาร............................................... 
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ที่ .......................                                                           ศูนยการศกึษาพิเศษ..................................
                                                                                     ………………………………………….
             

                                                                 วันที.่............. เดือน……………… พ.ศ. .................. 
 
เร่ือง   แจงผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 
 

เรียน  (ผูบริหารสถานศึกษา)……………………………… 
 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบรายงานความตองการ/บัญชีอนุมัติส่ิงอํานวยความสะดวกสื่อฯ     จํานวน..............ฉบับ 
 2. บัญชีชะลอการขอสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือฯ               จํานวน..............ฉบับ 

3. บัญชียกเลิกการขอสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือฯ                    จํานวน..............ฉบับ 
4.  ทะเบียนควบคุมการจายคปูองสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือฯ      จํานวน..............ฉบับ 
5.  คูปอง                    จํานวน..............ฉบับ 
6.  อ่ืนๆ   (ตามที่สงจริง)                    จํานวน..............ฉบับ 

 

  ตามที่(สถานศึกษา)..............................ไดสงแบบคําขอสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและ
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ  ที่คนพิการหรือผูปกครองไดยื่นขอไวพรอมแผนการ          
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ผานทางสถานศึกษาของทาน ความละเอียดแจงแลวนั้น  

 บัดนี้ คณะอนุกรรมการไดดําเนินการพิจารณาเรียบรอยแลวดังรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย                 
เมื่อสถานศึกษาไดรับคูปองและจายใหกับคนพิการ หรือผูปกครองแลวโปรดตอบรับและสงทะเบียนควบคุม
การจายคูปอง ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาใหศูนยการศึกษาพิเศษ
ทราบดวย  จักขอบคุณยิ่ง 
 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

            ขอแสดงความนับถือ  

                                                                                        
                ( ..............................................  ) 

                     ตําแหนง………………………………… 
ศูนยการศกึษาพิเศษ / กลุมงาน........................... 
โทรศัพท............................................................. 
โทรสาร.............................................................. 
 

สําหรับศูนยการศึกษาพิเศษ 
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     สําหรับศูนยการศึกษาพิเศษ  

แบบรายงานความตองการ / บัญชีอนุมัติสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามกฎกระทรวง ฯ   

สําหรับ โรงเรียน........................................................................... สังกัด............................. เขตพื้นที่การศึกษา........... ปการศึกษา................... 
ศูนยการศึกษาพิเศษ ................................................. 

 

  

ที่ ชื่อ - สกุลคนพิการ เลขประจําตัวประชาชน รหัส รายการ   ราคา 
ตอหนวย 

จํานวนหนวย จํานวนเงิน หมายเหต ุ

         

         

         

         

         

         

         

        

    
   

 
 

     
 
 

ลงชื่อ……..............……………………………….. 
(…………...........………………………………….) 

ประธานคณะทํางานตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานฯ 
. ………….../……………………/……………. 
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ลงชื่อ……..............……………………………….. 
        (…………...........……………………………) 

          ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 
      ศูนยการศึกษาพิเศษ  ………………………….. 

          . ………….../……………………/…………… 
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 ทะเบียนควบคุมการจายคูปองสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  บริการ 

และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
สถานศึกษา.......................................................................................................สังกัด...........................................................จังหวดั.............................................................. 
 

ลําดับ
ที่ เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุลคนพิการ 

คูปอง 
เลขที่ ถึงเลขที่ 

มูลคารวม          
ของจํานวนเงิน 

ลายมือชื่อ 
ของผูรับคูปอง 

วัน  เดือน  ป 
ที่รับคูปอง หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

มอบใหคนพกิาร/ผูปกครองแลวรวม..........................ฉบับ   คงเหลือ...............................ฉบับ (ใหระบุสาเหตุไวในชองหมายเหตุ) 
 
 
 
 
 
 

 

................................................................... 
(.............................................................) 

ผูบริหารสถานศึกษา 
....... / ....... /.......  

................................................................... 
(.............................................................) 

ผูดําเนินการ 
....... / ....... /.......  
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ที่................                                                                            (ศูนยการศึกษาพิเศษ)............................. 

   ............................................................... 
   ............................................................... 

           
                           วันที.่.......... เดือน..................... พ.ศ. .............. 

เร่ือง    การโอนเงินคาใหบริการตามคูปอง 
 

เรียน    (หัวหนาหนวยบรกิาร).................................................. 
 

อางถึง  (หนังสือขอรับเงินการใหบริการจากหนวยบรกิาร)...............................ลงวันที่ ........................................ 
 

ส่ิงที่สงมาดวย   สําเนาการโอนเงินคาใหบริการตามคูปอง  จํานวน .............ฉบับ 
 

  ตามหนังสือที่อางถึง  (ช่ือหนวยบริการ)..........................................................ไดขอรับเงิน การ
ใหบริการตามคูปอง  ศูนยฯไดดําเนินการโอนเงินคาใหบริการ เปนจํานวนเงิน.................................บาท             
(ตัวอักษร..................................................) ตามสิ่งที่สงมาดวย เมื่อทานไดรับเงินคาบริการแลวกรุณาตอบรับ
พรอมสงใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน มายังศูนยการศึกษาพิเศษดวย  
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป 
 

          ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                              (……………………………..)                                             
             ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ.............................. 
 
 
 
ศูนยการศกึษาพิเศษ............................... 
โทรศัพท................................... ............. 
โทรสาร.................................... ............. 
 
 
 

สําหรับศูนยการศึกษาพิเศษ 
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คําชี้แจงและเอกสารหลักฐาน 
 
 
การขอรบัเงินอุดหนุน เพือ่รับหรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก 

สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษา 
โดยใชระบบคูปอง 

 
 

สําหรับคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการ 
ไดรับสทิธิชวยเหลือทางการศกึษา 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

คําชี้แจง ข้ันตอนการปฏิบัติสําหรับคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการ 
ศึกษาในการขอรับเงินอุดหนุน (คูปอง) เพื่อรับหรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ บริการและความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ   
 
ใหคณะอนุกรรมการอนุมัตคิําขอพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษาดําเนินการดังนี ้
1. พิจารณาอนุมัติ ชะลอ หรือยกเลิกการขอรับเงินอุดหนุนตามแบบคําขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรับหรือซ้ือ       

ส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
2. พิจารณาอนุมัติ ชะลอ หรือยกเลิกการขอเปนหนวยบริการ และผูใหบริการ 
3. แจงผลการพิจารณาการ ตามขอ 1  และขอ 2 ไปยังศูนยการศึกษาพิเศษภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันที่                    

คณะอนุกรรมการอนุมัติ 
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เลขที่ ...........................                                                                 ศูนยการศึกษาพิเศษ 
 .............................................              
 .............................................................. 

                ........................................................................
      

                                             วันที่……….เดือน……………....พ.ศ. ................. 

เรื่อง   แจงผลการพิจารณาขอสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

เรียน  ผูบริหารศูนยการศึกษาพิเศษ................ .......................................................................……………….………….... 

อางถึง หนังสือที่.............…………......(ที่ศูนยการศึกษาพิเศษสงเชิญคณะอนุกรรมการประชุม) ลงวันที่..............……..... 

สิ่งที่สงมาดวย     1. แบบรายงานความตองการ / บัญชีอนุมัติสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ ฯ จํานวน..............ฉบับ 
 2. บัญชีชะลอการขอสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อฯ           จํานวน..............ฉบับ 

3. บัญชียกเลิกการขอสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อฯ               จํานวน..............ฉบับ 
4. ทะเบียนควบคุมการจายคูปองสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อฯ จํานวน..............ฉบับ 
5. คูปอง            จํานวน..............ฉบับ 
6. อื่นๆ  (ตามที่สงจริง)               จํานวน..............ฉบับ 

               ตามหนังสือที่อางถึงทานไดประสานใหคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิ ชวยเหลือทาง
การศึกษาประชุม เพื่อพิจารณาใหคนพิการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
ตามที่คนพิการหรือผูปกครองไดรองขอมาตามเอกสารหลักฐาน ตามรายละเอียดแจงแลวนั้น  

 บัดนี้คณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาความตองการจําเปนทางการศึกษาตามที่คนพิการ หรือผูปกครอง        
ไดรองขอมาแลวในคราวประชุมครั้งที่............./............เมื่อวันที่............. เดือน.................พ.ศ.……...ณ.................……............
จึงขอแจงผลการพิจารณา เพื่อใหทานไดดําเนินการตอไป 
 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
  
 
(.................................................................) 

                                       ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 
ศูนยการศึกษาพิเศษ................. 
โทรศัพท.................................    
โทรสาร.................................. 
 

สําหรับคณะอนุกรรมการฯ 
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     สําหรับคณะอนุกรรมการฯ  

แบบรายงานความตองการ / บัญชีอนุมัติสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามกฎกระทรวง ฯ   

สําหรับ โรงเรียน........................................................................... สังกัด............................. เขตพื้นที่การศึกษา........... ปการศึกษา................... 
ศูนยการศึกษาพิเศษ ................................................. 

 

  

ที่ ชื่อ - สกุลคนพิการ เลขประจําตัวประชาชน รหัส รายการ   ราคา 
ตอหนวย 

จํานวนหนวย จํานวนเงิน หมายเหต ุ

         

         

         

         

         

         

         

        

    
   

 
 

     
 
 

ลงชื่อ……..............……………………………….. 
(…………...........………………………………….) 

ประธานคณะทํางานตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานฯ 
. ………….../……………………/……………. 39 

คป. 07 

ลงชื่อ……..............……………………………….. 
        (…………...........……………………………) 

          ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 
      ศูนยการศึกษาพิเศษ  ………………………….. 

          . ………….../……………………/…………… 



  

     สําหรับคณะอนุกรรมการฯ 

บัญชีชะลอการขอสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ   
ในปการศึกษา ………………. ของสถานศึกษา …………………………………………………. ……………... 

     

ที่ ชื่อ - สกุล รหัส  รายการ เหตุผล หมายเหต ุ

      

      

      

      

      

      

      

      
      
      
      
                                                  ลงชื่อ……..............………………………………..  
                                                       (…………...........………………………………….)  
                    ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 

                                            ……………./……………………/…………… 
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     สําหรับคณะอนุกรรมการฯ 

บัญชียกเลิกการขอสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ   
ในปการศึกษา ………………. ของสถานศึกษา …………………………………………………. ……………... 

      

ที่ ชื่อ - สกุล รหัส รายการ   เหตุผล หมายเหต ุ

      

      

      

      

      

      

      

      
      
      
   
   

ลงชื่อ……..............……………………………….. 
(…………...........………………………………….) 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 
                                             . . ………….../……………………/…………… 
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คําชี้แจงและเอกสารหลักฐาน 
 
 

การขอรบัเงินอุดหนุน เพือ่รับหรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษา 

โดยใชระบบคูปอง 
 
 

สําหรับหนวยบริการและผูใหบริการ 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

คําชี้แจง  ข้ันตอนการปฏิบัติสําหรับหนวยบริการและผูใหบริการในการขอรับเงินอุดหนุน(คูปอง) เพื่อรับ
หรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ   

กรณีหนวยบรกิารดําเนินการดังนี ้
1.    ใหผูที่มีความประสงคจะเปนหนวยบริการยื่นใบสมัคร (คป.10) พรอมเอกสารหลักฐานที่ศูนยการศึกษา

พิเศษ ที่ตองการจะใหบริการ ใหดําเนินการดังนี้ 
1.1  หนวยบริการที่ใหบริการตามบัญชี ข   มีเอกสารดังตอไปนี้   

-  เอกสารการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเพื่อใหบริการหรือขายสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ 
บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พรอมวัตถุประสงคการประกอบกิจการในกรณี        
ที่เปนหาง/ราน/บริษัท/หางหุนสวนจํากัด หรือ 

-  เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อใหบริการหรือ ขายส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ          
และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาในกรณีที่เปนสมาคม มูลนิธิ   หรือ 

-  กรณีหนวยงานอื่น   เชนสถานศึกษาหรือสหกรณที่มีความประสงคจะใหบริการตองยื่นเอกสาร     
การจัดตั้งหนวยงาน / สถานศึกษา   เพื่อใหคณะอนุกรรมการรับรอง  

-  สําเนาบัญชอีอมทรัพยธนาคารกรุงไทย ในนามหนวยบริการ 
-  แผนผังที่ตั้งสถานศึกษา/สถานบริการหรือประกอบการ 
-  รายการสินคาที่จะใหบริการตามกฎกระทรวงฯ (คป.11) พรอมเอกสารชี้แจงคุณลักษณะของ
สินคา (catalog) ถามี 

-  หนังสือมอบอํานาจ (คป. 12) (ถามี)  
1.2  หนวยบริการที่ใหบริการตามบัญชี ค  มีเอกสารดังตอไปนี ้

-  สําเนาใบประกาศหรือใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา / สถานบริการหรือประกอบการ  
-   แผนผังที่ตั้งสถานศึกษา / สถานบริการหรือประกอบการ 
-   สําเนาบัญชอีอมทรัพยธนาคารกรุงไทย ในนามหนวยบริการ 
-  หนังสือมอบอํานาจ (คป. 12) ใหดําเนนิการแทน (ถาม)ี  

1.3  ใหหนวยบริการตามบัญชี ข และบัญชี ค  เปดบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย ในนามหนวยบริการ
และแจงใหศูนยการศึกษาพิเศษทราบเพื่อรับโอนเงินการใหบริการจากศูนยการศึกษาพิเศษ  

2.    รับการประเมินจากคณะทํางานประเมนิศักยภาพของหนวยบริการ 
3.    เมื่อคณะอนุกรรมการฯ รับรองหนวยบริการแลว ใหศูนยการศึกษาพิเศษลงทะเบียนเปนหนวยบริการ                

ในสังกดัพรอมแจงผลการพิจารณาใหหนวยบริการทราบ  
4.    หนวยบริการสามารถบริการคนพิการไดเฉพาะรายการตามที่ลงทะเบียนไวกับศนูยการศึกษาพิเศษเทานั้น 
5.    หนวยบริการสามารถใหบริการแกคนพกิารที่นําคูปองจากทุกจังหวดัในราชอาณาจกัรไทยมาขอรับบริการได 
6.    เมื่อคนพกิารมาขอรับบริการ ใหหนวยบริการตรวจสอบคูปองที่คนพิการหรือผูปกครองนํามาขอรับบริการ

วาตรงตามประเภทที่สามารถใหบริการตามที่ลงทะเบียนไวกับศนูยการศึกษาพิเศษหรอืไม 
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7.    กรณีการใหบริการตามบัญชี  ข  ใหสงคูปองพรอมแนบใบสงของหรือใบเสร็จรับเงินเพื่อประกอบการ
เบิกจายไปยังศูนยการศึกษาพิเศษที่ลงทะเบียนไว เพื่อขอรับเงินคาใหบริการ ใหเสร็จสิ้นภายใน                    
ปการศึกษา (15 พฤษภาคม) มิฉะนั้นจะถือวาหมดสิทธิ์ในการขอรับเงิน  

8.    กรณีการใหบริการตามบัญชี ค ใหหนวยบริการรวบรวมและสงบันทึกการใหบริการของผูใหบริการพรอม
คูปองเพื่อขอรับเงินคาบริการตอศูนยการศึกษาพิ เศษ (คป .16)ให เสร็จสิ้นภายในปการศึกษา                      
(15 พฤษภาคม) มิฉะนั้นจะถือวาหมดสิทธิ์ในการขอรับเงิน  

9.    หนวยบริการตรวจสอบการโอนเงินคาใหบริการผานทางบัญชีธนาคารที่แจงไวกับศูนยการศึกษาพิเศษ  
หากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินกับทางธนาคาร หนวยบริการตองรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

10.  หนวยบริการไดรับเงินแลว ใหจายเงินแกผูใหบริการในสังกัดพรอมสงหลักฐานการรับเงิน(ใบเสร็จรับเงิน
หรือใบสําคัญรับเงิน) ไปยังศูนยการศึกษาพิเศษ 

11.  กํากับ ติดตาม ประเมินผลประสิทธิภาพ และคุณภาพของผูใหบริการในสังกัด เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการบริการ 

 
กรณีผูใหบริการตามบัญชี ค ดําเนินการดงันี้ 

1.    ใหผูที่มีความประสงคจะเปนผูใหบริการยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานไปทีห่นวยบริการ (คป. 13)              
2.    รับการประเมินจากคณะทํางานประเมนิศักยภาพ  
3.    เมื่อคณะอนุกรรมการฯ  รับรองเปนผูใหบริการแลว ใหศูนยการศึกษาพิเศษลงทะเบียนเปนผูใหบริการ               

พรอมแจงผลการพิจารณาใหหนวยบริการทราบ (ผูใหบริการตองสังกัดหนวยบริการจึงมีสิทธ์ิใหบริการได) 
4.    ผูใหบริการสามารถบริการคนพิการไดเฉพาะรายการตามที่ลงทะเบยีนไวกับศนูยการศึกษาพเิศษเทานั้น 
5.    ผูใหบริการสามารถใหบริการแกคนพกิารที่นําคูปองจากทุกจังหวดัในราชอาณาจกัรไทยมาขอรบับริการได 
6.    เมื่อคนพิการมาขอรับบริการ ใหผูใหบริการตรวจสอบคูปองที่คนพิการหรือผูปกครองนํามาขอรับบริการ

ใหตรงกับรายการที่ลงทะเบียนไวกับศูนยการศึกษาพิเศษ 
7.   เมื่อใหบริการแลวใหผู รับบริการและหัวหนาหนวยบริการหรือผูแทนลงลายมือช่ือในคูปองไว                     

เปนหลักฐาน 
8.    บันทึกการใหบริการหลงัการใหบริการทุกครั้ง  พรอมใหผูรับบริการลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน (คป.14) 
9.    ยื่นแบบคําขอรับเงินการใหบริการ (คป.15) พรอมคูปองและบันทึกการใหบริการ ผานหนวยบริการ                

ที่สังกัดเพื่อหนวยบริการจะไดดําเนินการเบิกเงินคาบริการจากศูนยการศึกษาพิเศษใหเสร็จสิ้นภายใน                  
ปการศึกษา (15 พฤษภาคม) มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการขอรับเงิน 

10.  รอรับเงินการใหบริการจากหนวยบริการที่สังกัด 
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ใบสมัคร 
เพื่อเปนหนวยบริการตามกฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิง่อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 

........................................ 

ช่ือ(สถานศึกษา/สถานบริการหรือประกอบการ)……….……………….อยูเลขที่……..................ถนน........................................
ตําบล….……………………อําเภอ………….…………..จังหวัด………...............….….รหัสไปรษณีย……..…….....................
โทรศัพท………….…………………...โทรสาร....................................... E-mail : ...................................................................... 
เลขประจําตัวผูเสียภาษี……………………………………....ขอสมัครเปนหนวยบริการตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 
ประเภท           
 บัญชี ข (สิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา) 

เอกสารหลักฐาน 
สําเนาใบประกาศหรือใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา/สถานบริการหรือประกอบการ 
แผนผังที่ต้ังสถานศึกษา/สถานบริการหรือประกอบการ 
บัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย  ช่ือบัญชี………………………… 
สาขา………………………… เลขที่บัญชี…………………………… 
รายการสินคาที่จะใหบริการตามกฎกระทรวง / แคตตาล็อค ดังตารางที่แนบมาพรอมนี้ 
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)  

 

บัญชี ค (บริการ) 
เอกสารหลักฐาน 

สําเนาใบประกาศหรือใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา/สถานบริการหรือประกอบการ 
แผนผังที่ต้ังสถานศึกษา/สถานบริการหรือประกอบการ 
บัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย  ช่ือบัญชี………………………… 
สาขา………………………… เลขที่บัญชี…………………………… 
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)  

 
พรอมนี้ไดสงตัวอยางลายมือช่ือผูรับมอบอํานาจเบิกจายคือ  1.ลงช่ือ…………………....................  
                         (................................................) 

2.ลงช่ือ…………………....................  
                  (................................................) 

3.ลงช่ือ…………………....................  
                   (................................................) 
 
                                                                                     

สําหรับสถานศึกษา/สถานบริการหรือประกอบการ  

           ลงช่ือ………………………....…… 
(……………………………...) 

ตําแหนง…(ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน)… 
……./……./……. 
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รายการสินคาที่จะใหบริการตามกฎกระทรวงฯ (บญัชี ข) 
ช่ือสถานศึกษา / สถานประกอบการ.......................................................................................................................... 

 
ที่ รหัส รายการ ราคา หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ขอรับรองวาสามารถใหบริการสินคาในราคาตามบัญชีขางตนไดจริง 

 
ลงช่ือ...................................................... 
(...........................................................) 

                    (ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน) 
  ......../ ......../ ........ 
ประทับตรา (ถามี) 
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หนังสือมอบอํานาจ 
 เขียนที่…………………………………………. 

      วันที่…………เดือน………………………พ.ศ………………... 
ขาพเจา……………………(ช่ือบริษัท/หางฯ/ราน)………...............สํานักงานใหญต้ังอยูเลขที่…......................…........ 

ถนน……………………...ตําบล/แขวง……………….....อําเภอ/เขต…………..…………จังหวัด…………………….……….. 
โดย……………………………(ระบุช่ือและตําแหนงที่มีอํานาจผูกพันนิติกรรม)……………………………………….………. 
เช้ือชาติ……………….สัญชาติ…………….อายุ…………ป   ต้ังบานเรือนอยูบานเลขที่………………หมูที่...........…............... 
ถนน……………………...แขวง/ตําบล…………………อําเภอ/เขต……………………...จังหวัด…………………….……….. 
 ไดมอบอํานาจให……………………………………………….เช้ือชาติ……………...สัญชาติ……………….……… 
อายุ…………..ป ต้ังบานเรือนอยูบานเลขที่…………….......หมูที่…………..ถนน………………….แขวง/ตําบล……………… 
เขต /อําเภอ………………………….จังหวัด…………………………………. 
เปนผูมีอํานาจจัดการในเรื่อง............................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
แทนขาพเจาจนเสร็จการและ ขาพเจาขอรับผิดชอบในการใดๆ ที่ผูรับมอบอํานาจของขาพเจาไดทําไปตามที่มอบอํานาจนี้
เสมือนหนึ่งวาขาพเจาไดทําการดวยตนเอง 

ลงช่ือ……………………………………. ผูมอบอํานาจ 
         (…..…………………......................) 
ลงช่ือ……………………………………. ผูรับมอบอํานาจ 
         (…..…………………......................) 
ลงช่ือ……………………………………. พยาน 
         (…..…………………......................) 
ลงช่ือ……………………………………. พยาน 
         (…..…………………......................) 
 
 

หมายเหตุ  ผูมอบอํานาจ  หมายถึง  บุคคลดังตอไปนี้ 
 (1)   เจาของราน  หรือเจาของกิจการสําหรับกิจการที่เปนรานคาบุคคลธรรมดา 
 (2)   หุนสวนผูจัดการ  ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน  สําหรับกิจการที่เปนหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวน 

        สามัญนิติบุคคล 
(3)   กรรมการผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัทได  ตามหนังสือรับการจดทะเบียนสําหรับกิจการที่เปนบริษัทจํากัด 

 
 

สําหรับหนวยบริการ 
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ใบสมัคร 
เพ่ือเปนผูใหบริการตามกฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  บริการ 
และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  พ.ศ.  2545 

…………………….. 
1. ขอมูลบุคคล 

ช่ือ…………………….………………......................…...…ช่ือสกุล……..........................................…………….……… 
    เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -              เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ………………………………..   
ที่อยูเลขที่……..หมูที่…......……ซอย……………..ถนน……………….ตําบล……………….อําเภอ…....................................... 
จังหวัด……..........……รหัสไปรษณีย…............………โทรศัพท…………..............…โทรศัพทเคลื่อนที่……...........……….....  
E-mail : ....................................................... สถานที่ทํางาน……………................................…………………………………… 

2. ขอมูลการศึกษา 
     การศึกษาระดับ………………..………………..วุฒิ……….……….……….……วิชาเอก…….………………….…… 
     การศึกษาระดับ………………..………………..วุฒิ……….……….……….……วิชาเอก…….………………….…… 
     การศึกษาระดับ………………..………………..วุฒิ……….……….……….……วิชาเอก…….………………….…… 
3.  ประสบการณการดานการปฏิบัติงาน / การปฏิบัติงานดานคนพิการ 

(1) พ.ศ……….ถึง พ.ศ………. สถานที่ทํางาน……………..………………………..…………หนาที่…………...….. 
(2) พ.ศ……….ถึง พ.ศ………. สถานที่ทํางาน……………..………………………..…………หนาที่…………...….. 

4. มีความประสงคจะใหบริการ 
       (1) รหัส……….………….….…….…...รายการ………………………..…………….….………………………..…………… 
       (2) รหัส……….………….….…….…...รายการ………………………..…………….….………………………..…………… 
       (3) รหัส……….………….….…….…...รายการ………………………..…………….….………………………..…………… 
       (4) รหัส……….………….….…….…...รายการ………………………..…………….….………………………..…………… 
5.ขาพเจาไดรับทราบคุณสมบัติตามคูมือรายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา   และ
 อยูในสังกัดของ………(สถานศึกษา/สถานบริการหรือประกอบการ)……....เลขที่………...หมูที่……ซอย................................ 
 ถนน……………ตําบล………………อําเภอ…...…………………จังหวัด………………….....................................................
 รหัสไปรษณีย………….…………...โทรศัพท…………..............……โทรศัพทเคลื่อนที่……...........………... ………………. 
 E-mail : .......................................................................... 
6. เอกสารหลักฐาน  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ                              
 สําเนาวุฒิการศึกษา                     สําเนาใบประกอบวิชาชีพ 
 สําเนาเอกสาร/หลักฐานการอบรมเกี่ยวกับการบริการคนพิการ 
 หนังสือรับรองประสบการณปฏิบัติงาน    อื่นๆ ……………………………………………………………………… 

   ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ                      
                

    ลงช่ือ………………………………..ผูสมัคร                                       
         (………………………………)                                                         
                   ……./……./…….                                               .                                

ขอรับรองวาผูสมัครสังกัดตามขอ 5 จริง และมีความสามารถเปนผูใหบริการตามแจงได 
 

ลงช่ือ…………………...………… 
(……………………………...) 

ตําแหนง…(ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน)….. 
……./……./…… 

สําหรับผูใหบริการ 
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แบบบันทึกการใหบริการ 

         
                        ขาพเจา.............................................................…………................................... ผูใหบริการ รหัสประจําตัวเลขที่    
ไดใหบริการ ตามรหัส................................……………….................................... ชื่อบริการ...................................................................................................................................................................ดังนี้ 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ผูรับบริการ บันทึกการใหบริการ 
วัน / เดือน / ป 
ที่ใหบริการ คูปองเลขที่ 

ลายมือชื่อ 
ผูรับบริการ หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

หมายเหตุ : 1. ผูรับบริการในระดับไมเกินประถมศึกษาหรือพิการคอนขางมาก ใหผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครอง  ลงลายมือชื่อแทน                                         
    2. ผูรับบริการที่สามารถลงลายมือชื่อ พิมพลายนิ้วมือ นิ้วเทา หรือแกงไดได ตองศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป 

                      
                       ลงชื่อ.......................................................................... ผูใหบริการ 

                             ( ..........................................................................)  
               ……………/..…….……………/……………… 
        

สําหรับผูใหบริการ 
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แบบคําขอรบัเงินการใหบริการ 

 
           เขียนที.่.......................................…........ 

                 ................................................….......... 

    วันที.่..........เดือน.................................พ.ศ. ...........…...... 
 
เร่ือง    ขอรับเงินคาใหบริการ 
 

เรียน    หวัหนาหนวยบริการ....................................................................................................…...... 
 

ส่ิงที่สงมาดวย   1.  แบบบันทกึการใหบริการ  จํานวน.....................ฉบับ 
             2.  คูปอง          จํานวน.....................ฉบับ 
 3. สําเนาแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล       จํานวน.....................ฉบับ    
      (กรณีเบกิเงนิขามจังหวัด) 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................รหัสประจําตัวผูใหบริการ............................. 
ไดดําเนินการใหบริการแลวตามเอกสารหลักฐาน ดังสิ่งที่สงมาดวย  รวมเปนจํานวนเงิน................บาท         
(ตัวอักษร............................................................................)   
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 
      ลงชื่อ................................................................ 
                ( .......................................................... ) 
                                                                ผูใหบริการ  
                     
 

 
 
 

 
 

สําหรับผูใหบริการ 
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แบบคําขอรบัเงินการใหบริการ 
 
            เขียนที.่.......................................…....... 

                ................................................….......... 

    วันที.่..........เดือน.................................พ.ศ. ...........…...... 
 
เร่ือง   ขอรับเงินคาใหบริการ 
 

เรียน  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ....................................................................................................…...... 
 

ส่ิงที่สงมาดวย   1.  แบบบันทกึการใหบริการ/ใบสงของ/ใบเสร็จรับเงิน จํานวน.....................ฉบับ 
 2.  คูปอง      จํานวน.....................ฉบับ   
           3. สําเนาแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล  จํานวน.....................ฉบับ    
        (กรณีเบกิเงนิขามจังหวัด) 

 (ช่ือหนวยบริการ)............................…................…....รหัสหนวยบริการ.........................          
ขอส งเอกสารหลักฐานตามสิ่ งที่ ส งมาด วย  เพื่ อขอรับเงินใหกับผู ใหบริการในสั งกัด  เปนจํ านวน                            
เงิน...............................................บาท (ตัวอักษร..................................................................................................) 
โดยโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขา.................................................................................            
ช่ือบัญชี........................................................................... เลขที่บัญชี.................................................................
ทั้งนี้ยินยอมใหหักคาธรรมเนียมการดําเนินการโอนเงินกับธนาคาร (ถามี) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 
      ลงชื่อ................................................................ 
                ( .......................................................... ) 
                              ตําแหนง............................................................  
                    ประทับตรา (ถามี) 
 

 
 

สําหรับหนวยบริการ 

คป. 16 

53 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

คําชี้แจงและเอกสารหลักฐาน 
 
 

การขอรบัเงินอุดหนุน เพือ่รับ หรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษา 

โดยใชระบบคูปอง 
 
 
 

สําหรับกลุมสือ่เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําชี้แจง  ข้ันตอนการปฏิบัติสําหรับสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยกลุมสื่อเทคโนโลยีและ
สิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ในการขอรับเงินอุดหนุน(คูปอง)เพื่อรับหรือ
ซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ   

ใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยกลุมสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาสําหรับคน
พิการ ดําเนินการดังนี้ 
1. จัดทําฐานขอมูล วิเคราะห และเผยแพรขอมูลความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ บริการและความ

ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
2. จัดหาและกระจายสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาประเภทบัญชี  ก 
3. จัดทําและสงคูปองใหศูนยการศึกษาพิเศษ และประสานเรื่องการโอนเงินอุดหนุนคูปองการศึกษาใหศูนย

การศึกษาพิเศษ 
4. จัดทําฐานขอมูลการใหบริการและประสานศูนยการศึกษาพิเศษ ในเรื่องการกระจายสิ่งอํานวยความสะดวก  

ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  เพื่อใหคนพิการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก                   
ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาไดอยางทั่วถึง 

5. เปนศูนยสงเสริม  สนับสนุน  สาธิต  ฝกอบรมการใชและซอมบํารุงสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ บริการ 
และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
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การตรวจสอบการดําเนินงานการใหบริการขอรับเงินอดุหนุน  เพื่อรับหรอืซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก  
สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศกึษา โดยใชระบบคปูอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบตรวจสอบการดําเนินงานการใหบริการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรับหรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก  

สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใชระบบคูปอง 

สําหรับคนพกิาร หรือผูปกครอง                 

 

 

การดําเนนิการ 
ผลการดําเนินการ 

 
รายการที่ตรวจสอบ 

 
หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

 ถูกตอง ไมถูกตอง 
ไมมี 

การดําเนินการ 

 
หมายเหต ุ

1. รวมดําเนนิการคัดกรอง ฯ  แบบคัดกรอง ฯ    ใ ช ก ร ณี ที่ บุ ค ค ล ยั ง ไ ม มี ส มุ ด
ประจําตัวคนพิการ 

2. รวมเปนคณะกรรมการจดัทําแผนการ  
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

    

3. จัดทําแบบคาํขอสิ่งอํานวยความสะดวกฯ 3.1  แบบคําขอสิ่งอํานวยความสะดวก ฯ 
(คป.01) 
3.2  แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
3.3  สําเนาสมุดประจําตวัคนพิการ หรือ 
เอกสารรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเปน
คนพิการ (คป.04) 

    

4. สงเอกสารตามเวลาที่กําหนด วันทีย่ื่นแบบคาํขอสิ่งอํานวยความสะดวก ฯ     
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การดําเนนิการ 

ผลการดําเนินการ 
 

รายการที่ตรวจสอบ 
 

หลักฐาน/เอกสารอางอิง 
 ถูกตอง ไมถูกตอง 

ไมมี 
การดําเนินการ 

 
หมายเหต ุ

5. ไดรับคูปองจากสถานศึกษา ตรงตามเวลา
ที่กําหนด 

ทะเบียนควบคมุการจายคูปอง (คป.02) 
 

    

6. ไดรับคูปองจากสถานศึกษา ตามรายการ
ที่ขอ 

แบบคําขอสิ่งอํานวยความสะดวก ฯ (คป.01) 
หรือแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

    

7. นําคูปองไปรับบริการตามเวลาที่กําหนด แบบบันทึกการใหบริการ หรือใบสงของ 
และหรือใบเสร็จรับเงิน (คป.14) 
 
 

    

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ (ถามี)...................................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบตรวจสอบการดําเนินงานการใหบริการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรับหรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก  

สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใชระบบคูปอง 

สําหรับสถานศึกษา                 

 

การดําเนนิการ 
ผลการดําเนินการ 

 
รายการที่ตรวจสอบ 

 
หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

 ถูกตอง ไมถูกตอง 
ไมมี 

การดําเนินการ 

 
หมายเหต ุ

1. ดําเนินการคัดกรองบุคคลที่มีความ
บกพรอง หรือมีความตองการจําเปนพิเศษ
ทางการศึกษา 

1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดกรอง    
1.2 แบบคัดกรอง / ผลการคัดกรอง 

    

2. เสนอผลการคัดกรองตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานของสถานศึกษา  
เพื่อรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเปน  
คนพิการ 

2.1 แบบคัดกรอง / ผลการคัดกรอง  
2.2 แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเปน
คนพิการ (คป.04) 

    

3.  ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 

3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
3.2  แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

    

4.  ตรวจสอบความถูกตองของแบบคําขอ
สิ่งอํานวยความสะดวกฯ  และเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของ 

4.1 แบบคําขอสิ่งอํานวยความสะดวก ฯ   (คป. 01) 
4.2  แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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การดําเนนิการ 
ผลการดําเนินการ 

 
รายการที่ตรวจสอบ 

 
หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

 ถูกตอง ไมถูกตอง 
ไมมี 

การดําเนินการ 

 
หมายเหต ุ

 4.3 สําเนาสมุดประจําตวัคนพิการ หรือ 
เอกสารรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเปน
คนพิการ (คป.04) 

    

5. สงเอกสารหลักฐานใหศนูยการศกึษา
พิเศษตามเวลาที่กําหนด 

หนังสือนําสง  
 

    

6. จัดสงคูปองใหคนพกิาร หรือผูปกครอง
ภายในเวลาที่กําหนด 

ทะเบียนควบคมุการจายคูปอง (คป.02)     

7. รายงานการจายคูปองตอศนูยการศกึษา
พิเศษ 

หนังสือนําสง และทะเบียนควบคุมการจาย
คูปอง (คป.02) 

    

ขอเสนอแนะอื่น ๆ (ถามี)...................................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบตรวจสอบการดําเนินงานการใหบริการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรับหรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก 

สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใชระบบคูปอง 

สําหรับศูนยการศึกษาพิเศษ 
ก. การดําเนนิงานเกี่ยวกับคูปอง 

การดําเนนิการ 
ผลการดําเนินการ 

 
รายการที่ตรวจสอบ 

 
หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

 ถูกตอง ไมถูกตอง 
ไมมี 

การดําเนินการ 

 
หมายเหต ุ

1. แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน 

    

2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรบั
เงินอุดหนุนจากสถานศึกษา 

2.1  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบ 
ความถูกตอง 
2.2   บันทึกการประชุม 
2.3  แบบรายงานความตองการ / บัญชี   
อนุมัติสิ่งอํานวยความสะดวก ฯ (คป.07) 
2.4  แบบคําขอสิ่งอํานวยความสะดวกฯ  
(คป. 01)   
2.5  แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
2.6  สําเนาสมุดประจําตวัคนพิการ หรือ
เอกสารรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเปน
คนพิการ (คป. 04)    
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ (ถามี)........................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

การดําเนนิการ 
ผลการดําเนินการ 

 
รายการที่ตรวจสอบ 

 
หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

 ถูกตอง ไมถูกตอง 
ไมมี 

การดําเนินการ 

 
หมายเหต ุ

3. การอนุมัติ ชะลอ หรือยกเลิกการขอ      
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อฯ 

3.1  หนังสือเชญิคณะอนกุรรมการฯประชุม 
3.2  บันทึกการประชุม 
3.3  บัญชีอนุมัติ (คป.07) หรือบัญชีชะลอ
(คป.08) หรือบัญชียกเลิก (คป.09) 

    

4. การจายคูปองใหสถานศกึษา 4.1  หนังสือนาํสง 
4.2  แบบรายงานผล บัญชีอนุมัติ (คป.07) / 
บัญชีชะลอ (คป.08) / บัญชียกเลิก (คป.09) 
4.3  คูปอง 
4.4  ทะเบียนควบคุมการจายคูปอง (คป.02) 

    

5. รายงานผลการจายคูปองไปยังสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

5.1  หนังสือนาํสง 
5.2  ทะเบียนควบคุมการจายคูปอง (คป.02) 

    

    66 



 
ข.  การดําเนนิงานเกี่ยวกับหนวยบริการ / ผูใหบรกิาร 

 

 

การดําเนนิการ 
ผลการดําเนินการ 

 
รายการที่ตรวจสอบ 

 
หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

 ถูกตอง ไมถูกตอง 
ไมมี 

การดําเนินการ 

 
หมายเหต ุ

1. การรับสมัครหนวยบริการ และผู
ใหบริการ 

1.1  เอกสารประชาสัมพันธ 
1.2  ใบสมัครเปนหนวยบรกิาร (คป.10) 
1.3  ใบสมัครเปนผูใหบริการ (คป.13) 

    

2. การประเมนิคุณสมบัติหนวยบริการ และ
ผูใหบริการ 

2.1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
2.2  แบบเสนอขอการรับรองและผลการ
พิจารณารับรองหนวยบริการและผูใหบริการ
(คป.05) 

    

3.  การรับรองใหเปนหนวยบริการ และ       
ผูใหบริการ 

แบบเสนอขอการรับรองและผลการพิจารณา
รับรองหนวยบริการ และผูใหบริการ      
(คป.05) 

    

4.  จัดทําทะเบยีนหนวยบริการและ             
ผูใหบริการ 

ทะเบียนหนวยบริการและผูใหบริการ      
(คป.06) 
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การดําเนนิการ 
ผลการดําเนินการ 

 
รายการที่ตรวจสอบ 

 
หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

 ถูกตอง ไมถูกตอง 
ไมมี 

การดําเนินการ 

 
หมายเหต ุ

5.  แจงผลการพิจารณาไปยังหนวยบริการ
และผูใหบริการ 

หนังสือแจงผลการพิจารณาเปนหนวย
บริการและผูใหบริการ(คป.05 ) พรอม
ทะเบียนหนวยบริการและผูใหบริการ (คป. 06) 

    

6.  นิเทศและ / หรือติดตามประเมินคุณภาพ
การใหบริการ 

6.1  เอกสารการนิเทศ 
6.2  แบบบันทกึการใหบริการ (คป.14) หรือ
ใบสงของและหรือใบเสร็จรับเงิน 
6.3 แจงผลการนิเทศใหหนวยงานที่รับการ
นิเทศ 

    

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ (ถามี)...................................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ค.  การดําเนนิงานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินตามคูปอง 

การดําเนนิการ 
ผลการดําเนินการ 

 
รายการที่ตรวจสอบ 

 
หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

 ถูกตอง ไมถูกตอง 
ไมมี 

การดําเนินการ 

 
หมายเหต ุ

1. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน ในการขอรับเงินการใหบริการ 

1.1  เอกสารเสนอขออนุมัติเบิกจายเงิน 
1.2  แบบคําขอรับเงินการใหบริการ (คป.15) 
1.3  แบบบันทกึการใหบริการ (คป.14)/ใบ
สงของและ/หรือใบเสร็จรับเงิน  
1.4   คูปอง 
1.5   สําเนาแผนการจัดการศกึษาเฉพาะ
บุคคล (กรณีเบิกเงินขามจังหวัด) 
1.6   ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจในการ
เบิกจาย (คป.10) 
1.7   เลขที่บัญชีหนวยบริการ(คป.16) 
1.8   การเบิกจายเงินตามเวลาที่กําหนด 

    

2.  การเบิกจายเงินตามคูปองใหกับหนวย
บริการ 

2.1   หนังสือแจงการโอนเงินคาใหบริการ
ตามคูปอง 
2.2   เอกสารการโอนเงิน (Slip credit) 
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การดําเนนิการ 
ผลการดําเนินการ 

 
รายการที่ตรวจสอบ 

 
หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

 ถูกตอง ไมถูกตอง 
ไมมี 

การดําเนินการ 

 
หมายเหต ุ

 2.3   หนังสือตอบรับการโอนเงิน 
2.4   เอกสารควบคุมการเบิกจายเงิน  
2.5   งบหนาหลักฐานการขออนุมัติ          
การจายเงนิ 

    

3. รายงานผลการเบิกจายเงนิไปยังสํานกั
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

หนังสือแจงพรอมเอกสารหลักฐาน 
 

    

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ (ถามี)...................................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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แบบตรวจสอบการดําเนินงานการใหบริการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรับหรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก 

สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใชระบบคูปอง 

สําหรับหนวยบริการ และผูใหบริการ 
การดําเนนิการ 

ผลการดําเนินการ 
 

รายการที่ตรวจสอบ 
 

หลักฐาน/เอกสารอางอิง 
 ถูกตอง ไมถูกตอง 

ไมมี 
การดําเนินการ 

 
หมายเหต ุ

1. ดานเอกสาร 1.1  ทะเบียนหนวยบริการและผูใหบริการ 
(คป.06) 
1.2 รายการสินคาที่จะใหบริการตาม
กฎกระทรวงฯ (บัญชี ข)  (คป.11)  

    

2. ดานสถานที่ตั้งหนวยบริการ มีสถานที่ตั้งตามที่แจงไวกับศูนยการศกึษา
พิเศษ 

    

3. การใหบริการตามบัญชี  ข  3.1  มีสินคาที่จะใหบริการตามรายการ   
(คป.11) 
3.2 สินคามีคุณสมบัติถูกตองตามคูมือ
รายการสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ ฯ 

    

4. การใหบริการตามบัญชี  ค 4.1  ทะเบียนหนวยบริการและผูใหบริการ 
(คป.06) 
4.2  มีผูใหบริการในสังกัดทีม่ีคุณสมบัติตรง
ตามที่เสนอขอเปนหนวยบริการ 
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การดําเนนิการ 
ผลการดําเนินการ 

 
รายการที่ตรวจสอบ 

 
หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

 ถูกตอง ไมถูกตอง 
ไมมี 

การดําเนินการ 

 
หมายเหต ุ

 4.3  หลักฐานการจายเงนิใหกับผูใหบริการ
ในสังกัด 

    

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ (ถามี)...................................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        หนา  ๓ 
เลม  ๑๑๙  ตอนที่  ๘๕  ก           ราชกิจจานุเบกษา                    ๒  กันยายน  ๒๕๔๕ 

 
 
 
 

 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก 

สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๐   วรรคสาม   และมาตรา  ๗๔  แหงพระราชบัญญัติ                 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว   ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “คนพิการ”  หมายความวา  คนพิการที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ                  
คนพิการหรือบุคคลที่สถานศึกษารับรองวาเปนคนพิการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 “ผูปกครอง” หมายความวา  บิดาหรือมารดา  ซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครอง                
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และหมายความรวมถึงบุคคลที่คนพิการอยูดวยเปนประจํา 
 “จัดซื้อ” หมายความวา จัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาตามบัญชี 
ทายกฎกระทรวงนี้ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ 
 “สถานศึกษา”  หมายความวา   สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน  ศูนยการเรียน  วิทยาลัย          
สถาบัน  มหาวิทยาลัย  หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอํานาจหนาที่       
หรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาที่คนพิการสมัครเขาศึกษาและไดลงทะเบียนแลว 
 “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความวา  แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา     
ท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ  ตลอดจนกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ 
บริการ   และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
 
  

ภาคผนวก  1 
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                                                                      หนา  ๔ 
เลม  ๑๑๙  ตอนที่  ๘๕  ก           ราชกิจจานุเบกษา               ๒  กันยายน  ๒๕๔๕ 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา   คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือ              
ทางการศึกษา 
 “กรรมการ” หมายความวา   กรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 
 ขอ ๒  คนพิการที่ประสงคจะขอรับเงินอุดหนุน  ขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อ  ขอยืมและขอรับ                
สิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  จะตองมีคุณสมบัติ 
ดังตอไปนี้ 

(๑)   มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
(๒)  มีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา  ตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษา     

เฉพาะบุคคล 
(๓)   ลงทะเบียนและเขาศึกษาในสถานศึกษา 
ขอ ๓ ใหคนพิการที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๒  มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ บริการ             

และความชวยเหลอือื่นใดทางการศึกษาตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้   ดังตอไปนี้ 
(๑)   ขอยืมสิ่งอํานวยความสะดวก   และสื่อทางการศึกษา ใหเปนไปตามรายการในบัญชี  ก. 
(๒)   ขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ บริการ  และความชวยเหลืออื่นใด           

ทางการศึกษา ใหเปนไปตามรายการในบัญชี ก.  และบัญชี ค. 
(๓)   ขอรับสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา             

ใหเปนไปตามรายการในบัญชี ข.  และบัญชี ค. 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 

_________________ 

 ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิ
ชวยเหลือทางการศึกษา”  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธานกรรมการ  อธิบดี   
กรมการศึกษานอกโรงเรียน  อธิบดีกรมอาชีวศึกษา   เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   เลขาธิการสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ   อธิการบดีสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ   ผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย       
ผูแทนกรมการแพทย   ผูแทนกรมบัญชีกลาง   ผูแทนสํานักงบประมาณ   ผูแทนสภาคนพิการทุกประเภท
แหงประเทศไทยจํานวนสามคน เปนกรรมการ 
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            หนา  ๕ 
เลม  ๑๑๙  ตอนที่  ๘๕  ก           ราชกิจจานุเบกษา       ๒  กันยายน  ๒๕๔๕ 
 
 ใหอธิบดีกรมสามัญศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ   และใหผูอํานวยการกองการศึกษา                
เพ่ือคนพิการ   เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ขอ ๕  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตอไปนี้ 
(๑) รวบรวม ศึกษา วิเคราะหและประเมินความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ 

และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของคนพิการ   และเสนอแนะตอรัฐมนตรีเพ่ือจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน 

(๒) พิจารณาปรับปรุงรายการสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความชวยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาที่คนพิการหรือผูปกครองยื่นคําขอ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรเงินอุดหนุนแกคนพิการ 
(๔) อนุมัติหรือยกเลิกการอนุมัติเงินอุดหนุนสําหรับคนพิการ 
(๕) อนุมัติหรือยกเลิกการอนุมัติเงินยืมสําหรับคนพิการเพื่อใหนําไปจัดซื้อไมเกินวงเงินที่ไดรับ

การจัดสรรใหยืม 
(๖) กําหนดหลักเกณฑการอนุมัติตัดหนี้สูญโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(๗) เห็นชอบหนี้สูญเพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา 
(๘) กํากับ  ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้ 
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๖  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง  เปนประธานในที่ประชมุ 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก   กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใด
อยางหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ใหนําความในขอ ๖ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนกุรรมการตามวรรคหนึ่ง  โดยอนุโลม 
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      หนา  ๖ 
เลม  ๑๑๙  ตอนที่  ๘๕  ก           ราชกิจจานุเบกษา       ๒  กันยายน  ๒๕๔๕ 

 
หมวด ๒ 

การขอยืมสิ่งอํานวยความสะดวก และสื่อทางการศึกษา 
 

 ขอ ๘  การขอยืมสิ่งอํานวยความสะดวก  และสื่อทางการศึกษา  ใหคนพิการหรือผูปกครอง                 
ย่ืนคําขอตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดตอหัวหนาสถานศึกษาที่เขาศึกษาพรอมกับแผนการจัดการศึกษา                 
เฉพาะบุคคลซึ่งจัดทําโดยสถานศึกษาที่รับคนพิการเขาศึกษาและรายการสิ่งอํานวยความสะดวก  และ             
สื่อทางการศึกษา ท่ีประสงคจะขอยืมตามรายการในบัญช ีก. 
 ขอ ๙  เมื่อหัวหนาสถานศึกษาไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๘ แลว                  
ใหดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและสงคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ผานการตรวจสอบแลว
ไปยังศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง  แลวแตกรณี  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
 ขอ ๑๐ เมื่อคนพิการหรือผูปกครองไดรับแจงการอนุมัติแลว  ใหคนพิการหรือผูปกครอง                  
ทําสัญญายืม  และสัญญาค้ําประกัน 
 สัญญายืม   สัญญาค้ําประกันและการคืนสิ่งของที่ ยืมตามขอ ๘  ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลัง 
 

หมวด ๓  
การขอรับเงินอุดหนุน ขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อ และขอรับสิ่งอํานวยความสะดวก 

สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
 

ขอ ๑๑  ใหคนพิการหรือผูปกครองที่ประสงคจะใชสิทธิขอรับเงินอุดหนุนขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อ
และขอรับสิ่งอํานวยความสะดวก   สื่อ   บริการ   และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  ย่ืนคําขอ               
ภายในวันที่  ๑๐  มิถุนายนของทุกป   ตอสถานศึกษาที่เขาศึกษา  ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด         
พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทําโดยสถานศึกษาที่รับคนพิการเขาศึกษา 
(๒) จํานวนเงินอุดหนุนที่ประสงคจะขอรับ หรือจํานวนเงินที่ขอยืมเพื่อจัดซื้อ 
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            หนา  ๗ 
เลม  ๑๑๙  ตอนที่  ๘๕  ก           ราชกิจจานุเบกษา       ๒  กันยายน  ๒๕๔๕ 

(๓) รายการสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  หรือความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา        
ท่ีประสงคจะขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อตามบัญชี ก.  และบัญชี ค. 
 (๔) รายการสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  หรือความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา        
ท่ีประสงคจะขอรับตามบัญชี ข.  และบัญชี ค. 
 ขอ  ๑๒  เมื่อหัวหนาสถานศึกษาไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑๑ แลว      
ใหดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและสงคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ผานการตรวจสอบแลว
ไปยังศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง  แลวแตกรณี  ภายในวันที่    
๒๐ มิถุนายนของทุกป 
 ใหศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง  แลวแตกรณี  สงคําขอ
พรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ครบถวนถูกตอง  ไปยังคณะกรรมการภายในวันที่  ๑๐  กรกฎาคม      
ของทุกป 
 ขอ  ๑๓  เมื่อคณะกรรมการไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑๒ แลว             
ใหคณะกรรมการพิจารณาคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานดังกลาวโดยเร็ว  และใหกรมสามัญศึกษา
แจงผลการพิจารณาไปยังศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง แลวแตกรณี
และใหศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลางแจงไปยังสถานศึกษา      
เพ่ือดําเนินการแจงใหคนพิการหรือผูปกครองทราบโดยเร็ว 
 ขอ  ๑๔   เมื่อคนพิการหรือผูปกครองไดรับแจงการอนุมั ติ เงินยืมจากสถานศึกษาแลว                  
ใหคนพิการหรือผูปกครองทําสัญญายืมเงิน  และสัญญาค้ําประกัน 
 สัญญายืมเงิน   สัญญาค้ําประกันและการใชคืนเงินยืมใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 ขอ  ๑๕  ใหคนพิการหรือผูปกครองจัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  และบริการทางการศึกษา
ตามที่คณะกรรมการอนุมัติภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบ 
 เมื่อไดจายเงินเพื่อจัดซื้อแลว  ใหคนพิการหรือผูปกครองสงใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐาน          
การจายเงินใหหัวหนาสถานศึกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่จายเงิน 
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      หนา  ๘ 
เลม  ๑๑๙  ตอนที่  ๘๕  ก           ราชกิจจานุเบกษา       ๒  กันยายน  ๒๕๔๕ 

 ในกรณีท่ีคนพิการหรือผูปกครองจัดซื้อเปนรายการที่สุดแลว ยังคงมีเงินยืมเหลืออยูแตไมเพียงพอ              
ท่ีจะจัดซื้อรายการอื่นได  ใหคนพิการหรือผูปกครองออกเงินสมทบจนครบที่จะจัดซื้อได หากไมออกเงิน
สมทบใหคืนเงินตามจํานวนที่เหลืออยูนั้นแกหัวหนาสถานศึกษา   ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่จัดซื้อ       
เปนรายการที่สุด 
 
 

ใหไว  ณ  วันที่ ๑๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สุวิทย   คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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บับัญชี ก. 
ลําดับที่                                                           รายการ 

สิ่งอํานวยความสะดวก 
   ๑              โปรแกรมคอมพิวเตอรแปลทั้งจากสื่อสิ่งพิมพเปนอักษรเบรลลและจากอักษรเบรลลเปน 
                   สื่อสิ่งพิมพ 
  ๒              โปรแกรมคอมพิวเตอรอานจอภาพ 
  ๓              โปรแกรมคอมพิวเตอรขยายภาพทับอักษร 
  ๔              โปรแกรมคอมพิวเตอรสังเคราะหเสียง 
  ๕              โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีควบคุมการทํางานโดยใชเสียง 
  ๖               โปรแกรมคอมพิวเตอรอานหนังสือสําหรับบุคคลที่บกพรองทางการเห็น 
  ๗              เคร่ืองอานหนังสือสําหรับบุคคลที่บกพรองทางการเห็น 
  ๘              เคร่ืองเปดฟงหนังสือเสียงชนิดแผน 
  ๙               เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลชนิดแปนพิมพเปนระบบอักษรเบรลล 
  ๑๐             แวนขยายสําหรับบุคคลสายตาเลือนลาง 
  ๑๑             เคร่ืองแสดงผลอักษรเบรลล 
  ๑๒            เคร่ืองชวยฟง 
  ๑๓            เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
  ๑๔            เคร่ืองเทปคาสเซตสําหรับเปดฟงหนังสือเสียง 
  ๑๕            เคร่ืองพิมพดีดอักษรเบรลล 
  ๑๖             เคร่ืองพิมพอักษรเบรลลดวยระบบคอมพิวเตอร 
  ๑๗            เคร่ืองมือหรืออุปกรณชวยในการใชคอมพิวเตอร เชน คียบอรดหรือเมาสชนิดพิเศษ  
                   ท่ีวางแขน เปนตน 
  ๑๘            กายอุปกรณหรือเคร่ืองชวยคนพิการเฉพาะบุคคล เชน แขนเทียม ขาเทียม ไมคํ้ายัน 
                   เกาอ้ีลอเล่ือน เบาะรองนั่ง อุปกรณปองกันการกระแทกศีรษะ เปนตน 
  ๑๙            เคร่ืองโทรทัศนวงจรปดเพื่อขยายภาพ 
  ๒๐           โตะ เกาอ้ีท่ีใชวัสดุและแบบพิเศษสําหรับคนพิการ 
  ๒๑           เคร่ืองบอกทิศทางซึ่งแสดงผลโดยอักษรเบรลล 
  ๒๒          โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสื่อสารสําหรับบุคคลที่บกพรองทางการพูด 
  ๒๓           เคร่ืองชวยสื่อสารพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับบุคคลที่บกพรองทางการพูด 
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ลําดับที่                                                            รายการ 
สื่อ 

  ๒๔             หนังสือเสียง ไดแก แถบเสียง แผนเสียง แผนซีดี หรือท่ีจัดเก็บในวัสดุอ่ืน 
  ๒๕             หนังสืออักษรเบรลล ไดแก หนังสืออักษรเบรลลท่ีพิมพลงในกระดาษธรรมดา 
                     หรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือในวัสดุอ่ืน 
  ๒๖             หนังสือหรือภาพขยายใหญ ไดแก สิ่งพิมพหรือภาพขยายใหญท่ีพิมพลงในกระดาษธรรมดา    

หรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือในวัสดุอ่ืน 
  ๒๗             โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน ( CAI ) 
  ๒๘             แผนภาพนูน ภาพตางสัมผัส หรือภาพขยายใหญ เชน ภาพที่อยูบนแผนกระดาษธรรมดา 

แผนกระดาษชนิดพิเศษ วัสดุอ่ืนที่สามารถสัมผัสได เปนตน 
  ๒๙             สื่อการสอนรูปทรงเรขาคณิต เชน แผนผัง กราฟ ตาราง รูปจําลอง รูปท่ีมีพื้นผิวตางชนิด        

เปนตน 
  ๓๐             เคร่ืองคํานวณที่แสดงผลโดยอักษรเบรลล อักษรตัวใหญ หรือเสียง 
  ๓๑             ชุดเคร่ืองมือเรขาคณิตและอุปกรณเขียนเสนและภาพนูน 
  ๓๒            อุปกรณการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 
                    เชน กระดาษกราฟ ลูกคิด เปนตน 
  ๓๓            ปทานุกรมภาษามือไทย 
  ๓๔            จอภาพคอมพิวเตอรระบบสัมผัส 
  ๓๕           อุปกรณพลศึกษา เคร่ืองเลนกีฬา และนันทนาการสําหรับคนพิการทุกประเภท 
                   เชน บล็อกเชีย ลูกบอลมีเสียง ลูกบาสเกตบอลมีเสียง เปนตน 
  ๓๖            อุปกรณพัฒนาทักษะการสื่อสาร เชน กระดานสื่อสาร บัตรคํา บัตรภาพ เปนตน 
  ๓๗           เคร่ืองดนตรีท่ีใชในกิจกรรมดนตรีบําบัด 
  ๓๘           หนังสือเรียนที่มีขนาด น้ําหนัก และวัสดุพิเศษ 
  ๓๙            พจนานุกรมระบบเสียง 
  ๔๐            สื่อการเรียนการสอนชนิดพิเศษ เชน อุปกรณชวยเขียน ท่ีเปดหนังสือสําหรับคนพิการ 
                   เปนตน 
  ๔๑            วิดีทัศนเพื่อการศึกษาสําหรับคนพิการและครอบครัว 
  ๔๒           ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดใหญ 
  ๔๓           ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดเล็กและประสานสัมพันธ 
  ๔๔           ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร 
  ๔๕           ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเรียนรู 
  ๔๖            ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานลักษณะนิสัย 
  ๔๗           ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 
  ๔๘           ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเตรียมความพรอมดานอาชีพ 
  ๔๙            สื่ออิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา เชน วิดีทัศน ซีดีรอม เปนตน 
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บัญชี ข. 
ลําดับที่                                                                 รายการ 

สิ่งอํานวยความสะดวก 
  ๑             ไมเทาขาว 
  ๒            แวนขยายสําหรับบุคคลสายตาเลือนลาง 
  ๓            เคร่ืองมือหรืออุปกรณชวยในการใชคอมพิวเตอร เชน คียบอรดหรือเมาสชนิดพิเศษ  
                 ท่ีวางแขน เปนตน 
  ๔            กายอุปกรณหรือเคร่ืองชวยคนพิการเฉพาะบุคคล เชน แขนเทียม ขาเทียม  
                 ไมคํ้ายัน เกาอ้ีลอเล่ือน เบาะรองนั่ง อุปกรณปองกันการกระแทกศีรษะ เปนตน 
  ๕            โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสื่อสารสําหรับบุคคลท่ีบกพรองทางการพูด 
  ๖             เคร่ืองชวยสื่อสารพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับบุคคลท่ีบกพรองทางการพูด 
 

สื่อ 
  ๗            หนังสือเสียง ไดแก แถบเสียง แผนเสียง แผนซีดี หรือท่ีจัดเก็บในวัสดุอ่ืน 
  ๘            หนังสืออักษรเบรลล ไดแก หนังสืออักษรเบรลลท่ีพิมพลงในกระดาษธรรมดา  
                 หรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือในวัสดุอ่ืน 
  ๙             หนังสือหรือภาพขยายใหญ ไดแก สิ่งพิมพหรือภาพขยายใหญท่ีพิมพลงในกระดาษธรรมดา  
                 หรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือในวัสดุอ่ืน 
  ๑๐          วัสดุท่ีใชในการจัดทําสื่อตามลําดับที่ ๗ – ๙ เชน กระดาษพิมพหนังสืออักษรเบรลล แผนซีดี  
                 แผนดิสกเก็ต เปนตน 
  ๑๑           เคร่ืองเขียนอักษรเบรลลดวยมือชนิดพกพา ( slate and stylus ) 
  ๑๒          เคร่ืองคํานวณที่แสดงผลโดยอักษรเบรลลและอักษรตัวใหญ หรือเสียง 
  ๑๓          ชุดเคร่ืองมือเรขาคณิตและอุปกรณเขียนเสนและภาพนูน 
  ๑๔          กรอบหรืออุปกรณท่ีใชกําหนดบรรทัดหรือพื้นที่ 
  ๑๕          อุปกรณการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น เชน        

กระดานกราฟ ลูกคิด เปนตน 
  ๑๖          นาฬิกาบอกเวลา ชนิดแสดงผลเปนอักษรเบรลลและอักษรตัวใหญ หรือเสียง 
  ๑๗          ปากกาเสนหนาหรือสีเขมเปนพิเศษ 
  ๑๘          ปทานุกรมภาษามือไทย 
  ๑๙           อุปกรณพัฒนาทักษะการสื่อสาร เชน กระดานสื่อสาร บัตรคํา บัตรภาพ เปนตน 
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ลําดับที่                                                            รายการ 
  ๒๐           หนังสือเรียนที่มีขนาด น้ําหนัก และวัสดุพิเศษ 
  ๒๑           สื่อการเรียนการสอนชนิดพิเศษ เชน อุปกรณชวยเขียน ท่ีเปดหนังสือสําหรับคนพิการ เปนตน 
  ๒๒          วิดีทัศนเพื่อการศึกษาสําหรับคนพิการและครอบครัว 
  ๒๓          ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดเล็กและประสานสัมพันธ 
  ๒๔          ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร 
  ๒๕          ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเรียนรู 
  ๒๖           ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานลักษณะนิสัย 
  ๒๗          ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานพัฒนาการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 
  ๒๘          ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเตรียมความพรอมดานอาชีพ 
 

ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
  ๒๙           การปรับเนื้อหา หลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินผลสําหรับคนพิการแตละบุคคล             
๓๐            การจัดอาสาสมัคร 

  ๓๑            การแนะแนวครอบครัว 
  ๓๒           การฝกอบรมทักษะดานอาชีพ 
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บัญชี ค. 
ลําดับที่                                                                   รายการ 

บริการ 
  ๑                 การสอนเสริม 
  ๒                การอานหนังสือ เอกสารหรือขอสอบ 
  ๓                การนําทาง 
  ๔                การผลิตสื่อ 
  ๕                การจดคําบรรยาย 
  ๖                 การซอมสื่อ 
  ๗                กายภาพบําบัด 
  ๘                การแกไขการพูดและทักษะการสื่อสาร 
  ๙                 กิจกรรมบําบัด 
  ๑๐               ลามภาษามือ 
  ๑๑               การอบรมทักษะพื้นฐาน เชน ทักษะทางการเดินดวยไมเทาขาว ทักษะทางการเขียน  
                     อานอักษรเบรลล ทักษะทางการสื่อสาร ทักษะการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
                     ทักษะชีวิตประจําวัน ทักษะทางสังคม เปนตน 
  ๑๒              การแนะแนวการศึกษา 
  ๑๓              พี่เล้ียงและผูชวยเหลือ 
  ๑๔              ดนตรีบําบัด ดนตรีเพื่อพัฒนา 
  ๑๕              การพยาบาล เชน บริการฉีดอินซูลิน บริการลางแผลกดทับ บริการใหยาตามคําสั่งแพทย  
                     บริการสวนปสสาวะ เปนตน 
  ๑๖               การซอมและปรับปรุงแกไขอุปกรณเคร่ืองชวยคนพิการ สื่อ และสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ๑๗              พฤติกรรมบําบัด และการแกไขพฤติกรรม 
  ๑๘              ศิลปะบําบัด และศิลปะเพื่อการพัฒนา 
  ๑๙               การประเมินพัฒนาการ การประเมินทางจิตวิทยาและทักษะดานตาง ๆ 
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     หนา  ๙ 
เลม  ๑๑๙  ตอนที่  ๘๕  ก           ราชกิจจานุเบกษา       ๒  กันยายน  ๒๕๔๕ 

หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๑๐  วรรคสาม   แหงพระราชบัญญัติ                                             
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.   ๒๕๔๒   กําหนดใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความชวยเหลือ                                          
อื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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             หนา  ๑๐ 
เลม  ๑๑๙  ตอนที่  ๘๕  ก           ราชกิจจานุเบกษา       ๒  กันยายน  ๒๕๔๕ 
 
 
 

 
 

 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๐  (๓)  และมาตรา  ๗๔  แหงพระราชบัญญัติการศึกษา          
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 
 ใหจัดสรรงบประมาณแตละปเปนเงินอุดหนุนสําหรับคนพิการตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ     
และวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความชวยเหลืออื่นใด            
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕  ในอัตราที่มากกวาแตไมเกินหาเทาของเงินอุดหนุนดานสื่อและวัสดุ
การศึกษาที่จัดสรรใหแกนักเรียนทั่วไปตอคน 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑๙  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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       หนา  ๑๑ 
เลม  ๑๑๙  ตอนที่  ๘๕  ก           ราชกิจจานุเบกษา       ๒  กันยายน  ๒๕๔๕ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา ๖๐ (๓) แหงพระราชบัญญัติการศึกษา                
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  กําหนดใหรัฐจัดสรรงบประมาณเปนพิเศษใหเหมาะสมและสอดคลองกับความจําเปนในการศึกษา
สําหรับผูเรียนที่เปนคนพิการ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ       
และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 



 
    
            หนา  ๑๓ 
เลม  ๑๒๐  ตอนที่  ๑๒๙  ก           ราชกิจจานุเบกษา       ๓๑  ธันวาคม ๒๕๔๖ 

 
 

 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา 

การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง 
และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
_________________ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ                   
พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่ งแก ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญั ติการศึกษาแห งชาติ   (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕                                    
กับมาตรา ๘ และมาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม แห งพระราชบัญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการ          
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑   ในกฎกระทรวงนี้ 
 “ผูปกครอง” หมายความวา   บิดามารดา  หรือบิดาหรือมารดา  ซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครอง     
หรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของนักเรียน และใหหมายความรวมถึงบุคคล 
ท่ีนักเรียนอยูดวยเปนประจํา หรือท่ีนักเรียนอยูรับใชการงาน 
 “ครู”  หมายความวา  บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริม                       
การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 
 “สถานศึกษา”  หมายความวา   โรงเรียน  วิทยาลัย  หรือหนวยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น
ของรัฐที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไดรับงบประมาณจากรัฐ   
แตละแหง ยกเวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และศูนยการเรียน 
 “สถานศึกษาขนาดเล็ก”  หมายความวา  สถานศึกษาที่มีนักเรียนไมเกินสามรอยคน 
 “สถานศึกษาขนาดใหญ”  หมายความวา  สถานศึกษาที่มีนักเรียนเกินกวาสามรอยคนขึ้นไป 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
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       หนา  ๑๔ 
เลม  ๑๒๐  ตอนที่  ๑๒๙  ก           ราชกิจจานุเบกษา       ๓๑  ธันวาคม ๒๕๔๖ 

 “องคกรชุมชน”  หมายความวา  ชุมชนหรือองคกรที่มีประชาชนรวมตัวกันไมนอยกวาสิบหาคน
เพ่ือดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา         
หนึ่งป มีผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมีท่ีต้ังแนนอนอยูใน
ทองที่ตําบลหรือแขวงที่ เปนภูมิลําเนาของนักเรียนในสถานศึกษา หรือทองที่ตําบลหรือแขวงที่สถานศึกษา                
ต้ังอยู 
 “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่ไดรับการจัดตั้ง
ตามกฎหมาย  ซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู 
 “ศิษยเกา” หมายความวา   ผูท่ีสถานศึกษารับรองวาสําเร็จการศึกษาจากหรือเคยศึกษาใน
สถานศึกษานั้น 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแตละแหง 
 “กรรมการ” หมายความวา  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแตละแหง 
 “ผูอํานวยการ” หมายความวา  ผูอํานวยการสถานศึกษาแตละแหง 
 “ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู 
 ขอ ๒  ในสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจํานวนเกาคน และ
สถานศึกษาขนาดใหญใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจํานวนสิบหาคนประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง  จํานวนหนึ่งคน 
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนครู  จํานวนหนึ่งคน 
(๔) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน  จํานวนหนึ่งคน 
(๕) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนหนึ่งคน 
(๖) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา จํานวนหนึ่งคน 
(๗) กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาในพื้นที่จํานวนหนึ่งรูป

หรือหนึ่งคนสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก   และจํานวนสองรูปหรือสองคนสําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ 
(๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งคนสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและจํานวนหกคน

สําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ 
(๙) ผูอํานวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ 
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            หนา  ๑๕ 
เลม  ๑๒๐  ตอนที่  ๑๒๙  ก           ราชกิจจานุเบกษา       ๓๑  ธันวาคม ๒๕๔๖ 

ขอ ๓  ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ ๒  (๒)  (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)  และ (๘) 
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนคูสัญญากับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น 
ผูท่ีไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีลักษณะตองหามตาม(๕) ตองออก

จากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบกิจการ
หรือการใด ๆ อันมีลักษณะตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับแตงตั้ง  
หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ 
 ขอ ๔  นอกจากคุณสมบัติตามขอ ๓ แลว 

(๑) กรรมการตามขอ  ๒ (๒)  ตองเปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู      
ในสถานศึกษานั้น และไมเปนครู  เจาหนาที่  หรือลูกจางของสถานศึกษา  ท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจางกับสถานศึกษานั้น 

(๒) กรรมการตามขอ ๒ (๓) ตองเปนครู 
(๓) กรรมการตามขอ ๒ (๔)  ตองไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของสถานศึกษา ท่ีปรึกษา 

หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกบัสถานศึกษานั้น 
(๔) กรรมการตามขอ ๒ (๖) ตองเปนผูท่ีเคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น

และไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจาง ท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น 
(๕) กรรมการตามขอ ๒ (๘)  ตองไมเปนกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเกินกวา

สามแหงขึ้นไปในเวลาเดียวกัน  และไมเปนครู  เจาหนาที่  หรือลูกจางของสถานศึกษา  ท่ีปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น 

ขอ ๕  ใหผูอํานวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการตามหลักเกณฑ                       
และวิธีการ   ดังตอไปนี้ 

(๑)    ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ ๒ (๒)  (๓)  และ (๖) ใหบุคคลแตละประเภท
เสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรเปนกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๓  และขอ ๔ จากนั้นใหผูท่ีไดรับการ   
เสนอชื่อเลือกกันเองใหเหลือประเภทละหนึ่งคน ท้ังนี้ โดยใหแตละประเภทแยกกันดําเนินการ 
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     หนา  ๑๖ 
เลม  ๑๒๐  ตอนที่  ๑๒๙  ก           ราชกิจจานุเบกษา       ๓๑  ธันวาคม ๒๕๔๖ 

 (๒) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ  ๒ (๔)  ใหองคกรชุมชนเสนอชื่อผู ท่ีเห็นสมควร                     
เปนกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๓  และขอ  ๔  จากนั้นใหผู ท่ีไดรับการเสนอชื่อเลือกกันเองใหเหลือ                    
จํานวนหนึ่งคน 
  ในกรณีไมมีองคกรชุมชนในทองที่ตําบลหรือแขวงที่เปนภูมิลําเนาของนักเรียนในสถานศึกษา    
หรือตําบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู หรือมีแตไมเสนอชื่อผูแทนเขารับเลือกเปนกรรมการ ใหผูอํานวยการ                      
สรรหาผูแทนองคกรชุมชนในทองที่ ตําบลหรือแขวงใกลเคียง  หรือในทองที่ ตําบลหรือแขวงของเขตพื้นที่           
การศึกษาใกลเคียงเปนกรรมการผูแทนองคกรชุมชนในสถานศึกษานั้น 

(๓) การสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ ๒  (๕)  ใหดําเนินการโดยสภาขององคกรปกครอง                      
สวนทองถิ่นนั้น 

(๔) การสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ ๒ (๘)  ใหดําเนินการโดยการพิจารณารวมกันของ                             
ผู ท่ีไดรับการสรรหาและไดรับเลือกให เปนกรรมการตามขอ ๒ (๒) (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)   และ                                    
กรรมการตามขอ ๒ (๙)  ใหได จํานวนสองคนสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  และจํานวนเจ็ดคนสําหรับ               
สถานศึกษาขนาดใหญ 

(๕) การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ใหผูไดรับเลือกใหเปนกรรมการตามขอ  ๒  
(๒) (๓)  (๔) (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และกรรมการตามขอ ๒ (๙) รวมกันเลือกประธานกรรมการ            
จากผูท่ีไดรับเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

(๖) ใหผูอํานวยการเสนอรายชื่อผูท่ีไดรับการสรรหาและไดรับเลือกตาม (๑) ถึง (๕) ตอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการ 
 ขอ ๖  หลักเกณฑและวิธีการสรรหา  และการเลือกกรรมการนอกจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้                        
ใหเปนไปตามประกาศของสถานศึกษา 
 ขอ ๗  ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)                 
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป   และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันมิได 

นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ ๒ (๒) (๓) (๔)    
(๕) (๖) (๗) และ (๘) พนจากตําแหนงเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่   ทําใหเสื่อมเสียตอ
สถานศึกษาหรือหยอนความสามารถ 
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            หนา  ๑๗ 
เลม  ๑๒๐  ตอนที่  ๑๒๙  ก           ราชกิจจานุเบกษา       ๓๑  ธันวาคม ๒๕๔๖ 

(๔) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๓ หรือขอ ๔ 
(๕) พนจากการเปนพระภิกษุ เฉพาะกรรมการซึ่งเปนผูแทนที่เปนพระภิกษุสงฆ 
ขอ ๘  ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ ๒ (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)     

หรือ (๘) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการสรรหา   เลือก  และแตงตั้งประธานกรรมการ   
หรือกรรมการแทนภายในเกาสิบวัน   เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไม
ดําเนินการก็ได 
 ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่งจะพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการ                   
สรรหากรรมการใหมภายในเกาสิบวันกอนวันครบวาระ  และใหผูซึ่ งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบั ติ                           
หนาที่ตอไปจนกวาประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแตงตั้งใหมเขามารับหนาที่ 
 ขอ ๙  สถานศึกษาที่ มีสภาพและลักษณะการปฏิ บั ติงานแตกต างจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
โดยทั่วไป  ซึ่งไมสามารถแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาไดครบองคประกอบตามกฎกระทรวงนี้ การกําหนด
องคประกอบ  อํานาจหนาที่   หลักเกณฑ   วิธีการสรรหา   และจํ านวนกรรมการในแตละลักษณะและ                                
ประเภทของสถานศึกษา  ใหเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาเปนผูมีอํานาจในการประกาศใหสถานศึกษาใดเปนสถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน     
แตกตางจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป 
 ขอ ๑๐  ในวาระเริ่มแรกใหผูอํานวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ                        
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
 ขอ ๑๑  ในวาระเริ่มแรกกรรมการตามขอ  ๒  (๓)   ยังไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนกวา                           
คุรุสภาจะกําหนดใหมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา               
อันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ   หรือการดําเนินการสรรหา   การเลือกประธานกรรมการและกรรมการของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ 
 
 
       ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
                 อดิศัย  โพธารามิก 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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        หนา  ๑๘ 
เลม  ๑๒๐  ตอนที่  ๑๒๙  ก           ราชกิจจานุเบกษา       ๓๑  ธันวาคม ๒๕๔๖ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา  ๔๐  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๔๕
และมาตรา  ๓๘  วรรคสองและวรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ .  ๒๕๔๖                  
บัญญัติใหจํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระ 
การดํารงตําแหนง   และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตลอดจนการกําหนดองคประกอบ                
อํานาจหนาท่ี หลักเกณฑ วิธีการสรรหา  และจํานวนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาสําหรับการศึกษาบางประเภท      
ท่ีมีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางไปจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป   ซึ่งอาจกําหนดใหแตกตางไป         
ตามสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานตลอดทั้งความจําเปนเฉพาะของสถานศึกษาประเภทนั้นได   ใหเปนไปตามที่ 
กําหนดในกฎกระทรวง   จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการของคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือ 

ทางการศึกษาวาดวยการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
----------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่ง 
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหสถาน 
ศึกษาจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับนักเรียนพิการที่รับบริการทางการศึกษา 
 เพ่ือใหการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเปนไปในรูปแบบและแนวทางเดียวกัน คณะ 
กรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการนี้ขึ้น 
 ขอ ๑   หลักเกณฑและวิธีการนี้เรียกวา “หลักเกณฑและวิธีการคณะกรรมการพิจารณาใหคน
พิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา  วาดวยการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” 
 ขอ ๒   หลักเกณฑและวิธีการนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓   ในหลกัเกณฑนี้ 
 “สถานศึกษา” หมายความวา  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน  ศูนยการศึกษาพิเศษ ศูนยการ 
เรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย  หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มี 
อํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาที่คนพิการสมัครเขาศึกษาและไดลงทะเบียนแลว 
 “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”  หมายความวา  แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่ 
สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 “สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา” หมายความวา 
รายการที่กําหนดตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหผูพิการมีสิทธิไดรับ  
สิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ขอ ๔   ใหสถานศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับ 
ผูเรียนแตละคน โดยมีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา บิดา 
มารดา หรือผูปกครอง ครูประจําชั้นหรืออาจารยท่ีปรึกษา ครูการศึกษาพิเศษ และหรือนักวิชาการ รวมถึง 
ผูเรียนกรณีท่ีผูเรียนสามารถเขารวมประชุมได 
 ขอ ๕   คณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
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(๑) จัดใหมีการประเมินระดับความสามารถในปจจุบันและความตองการจําเปนพิเศษ        

ของผูเรียน 
  (๒ )  จัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  โดยกําหนดระดับ
ความสามารถกําหนดเปาหมายระยะยาว ๑ ป จุดประสงคเชิงพฤติกรรม การประเมินผล และผูรับผิดชอบ 

(๓) จัดประชุมเพื่อประเมิน  ทบทวน  ปรับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  พรอมจัด      
ทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
 ขอ  ๖   แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

(๑)  ขอมูลท่ัวไป 
(๒) ขอมูลดานการศึกษา 
(๓)  การวางแผนการจัดการศึกษา 
(๔)  ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทาง                          

การศึกษา 
(๕)  คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 (๖)  ความเหน็ของบิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือผูเรยีน 

ขอ ๗   ใหบิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือผูเรียนลงนามในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตาม 
แบบที่แนบทายหลักเกณฑนี้ 
 ขอ ๘   ในการสงตอผูเรียนที่จบการศึกษาแตละระดับ หรือยายสถานศึกษา  ใหสถานศึกษานําสง 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  รายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
บุคคล  แฟมประวัติ และแฟมสะสมผลงานของผูเรียน เพ่ือเปนขอมูลในการจัดการศึกษาตอไป 
 ขอ ๙    หลักเกณฑนี้ใหใชในสถานศึกษาทุกรูปแบบและระดับ ท้ังสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน 
ซึ่งผูเรียนลงทะเบียนในสถานศึกษานั้น 
 ขอ ๑๐  ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 
 

      (คุณหญงิกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา) 
      ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

      ประธานคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 
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แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized  Education  Program : IEP) 
 

  กอนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน              
     ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน   

ช่ือสถานศึกษา.....................…........ .........………......ระดับ.........……..……........ สังกัด .......................................... 
เร่ิมใชแผนวันที่...........................…………............................  ส้ินสุดแผนวันที.่............…......................................... 

๑.  ขอมูลท่ัวไป    
 ช่ือ-ช่ือสกุล.............................................................................................  เพศ     ชาย       หญิง   
 เลขประจําตัวประชาชน - -  - -                             

การจดทะเบียนคนพิการ  ไมจด    ยังไมจด      จดแลว  
 วัน/เดือน/ปเกดิ.....................…….…...........……….........อายุ......... ป......... เดือน   ศาสนา......................... 
 ประเภทความพิการ................................................ลักษณะความพกิาร.....................................................….. 
 ช่ือ-ช่ือสกุลบิดา........................................................................................................  

ช่ือ-ช่ือสกุลมารดา..........................………………………………………………..  
             ช่ือ-ช่ือสกุลผูปกครอง..........................……………………….…..เกี่ยวของเปน........…………………........ 

ที่อยูผูปกครองที่ติดตอไดบานเลขที่.................ตรอก/ซอย..................หมูที่............ช่ือหมูบาน.......…........... 
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณยี.............................โทรศัพท..........................................โทรศัพทเคลื่อนที่................................
โทรสาร.......................................e-mail  address.......................……………………..................................... 

๒.  ขอมูลดานการศึกษา 
           ไมเคยไดรับการศึกษา/บริการทางการศึกษา 
            เคยไดรับการศึกษา/บริการทางการศึกษา 
    ศูนยการศึกษาพิเศษ ..................................................................ระดับ..............  พ.ศ. .............. 

  โรงเรียนเฉพาะความพกิาร  ........................ ..............................ระดับ..............  พ.ศ. .............. 
            โรงเรียนเรียนรวม   ....................................................................ระดับ..............  พ.ศ. .............. 
   การศึกษาดานอาชีพ....................................................................ระดับ..............  พ.ศ. .............. 
    การศึกษานอกระบบ...................................................................ระดับ..............  พ.ศ. .............. 

 การศึกษาตามอัธยาศัย.................................................................ระดับ..............  พ.ศ. .............. 
   อ่ืนๆ............................................................................................ระดับ..............  พ.ศ. ..............
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๓.    การวางแผนการจัดการศึกษา 

 

ระดับความสามารถในปจจุบนั เปาหมายระยะเวลา  ๑  ป จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
(เปาหมายระยะสั้น) 

เกณฑและวิธีประเมินผล ผูรับผดิชอบ 
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๔.    ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ 
 

สิ่งที่มีอยูแลว/แหลงที่มา สิ่งที่ตองการ/แหลงที่มา 
ผูจัดหา วิธีการ ผูจัดหา วิธีการ 

 
ที่ 
 

 
รายการ 

 
รหัส 

 (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) 

จํานวนเงิน 
ที่ขอ

อุดหนุน 

 
เหตุผลและความจําเปน ผูประเมิน 
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      หมายเหตุ     ผูจัดหา     (๑)   ผูปกครอง                   (๒)   สถานศึกษา  (๓)    สถานพยาบาล 
                           วิธีการ                     (๑)   ขอรับการอุดหนุน         (๒)   ขอยืม                 (๓)    ขอยืมเงิน 
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๕.  คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

   ชื่อ              ตําแหนง             ลายมือชื่อ 
๕.๑ ………………………      ผูบริหารสถานศึกษา/ผูแทน              ………………… 
๕.๒ ………………………      ผูปกครอง              ………………… 
๕.๓ ………………………      อาจารยที่ปรึกษา                       ………………… 
๕.๔ ………………………      ……………………          ………………… 
๕.๕ ………………………      ……………………          ………………… 
๕.๖ ………………………      ……………………           ………………… 
๕.๗ ………………………      ……………………          ………………… 

 

   ประชุมวันที่ …………  เดอืน …………………พ.ศ. ……………. 
 

๖.  ความเห็นของบิดา / มารดา หรือผูปกครอง 
การจัดทําแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล  ฉบับนี้   

 

ขาพเจา        เห็นดวย        ไมเห็นดวย 
 
 

ลงชื่อ...................................................................... 
                                  (....................................................................) 
                                               บิดา/มารดา หรือผูปกครอง 

 วันที่............เดอืน.............................พ.ศ. ...................... 
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ประกาศคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 
เร่ือง  กําหนด หลักเกณฑและวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเปนคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑ และ ขอ ๕(๓) แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๕   ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  คณะกรรมการจึงออกประกาศกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเปนคนพิการ ไวดังตอไปนี้                 

 ขอ  ๑   ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือ
ทางการศึกษา เร่ือง กําหนด หลักเกณฑและวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเปนคนพิการ          
พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 ขอ  ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓  ในประกาศนี้ 
 “สถานศึกษา”   หมายความวา  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  โรงเรียน  ศูนยการศึกษาพิเศษ                 
ศูนยการเรียน   วิทยาลัย   สถาบัน  มหาวิทยาลัย  หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือ                     
ของเอกชนที่มีอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาที่คนพิการสมัครเขาศึกษาและไดลง                 
ทะเบียนแลว 
 ขอ  ๔  ประเภทของคนพิการมีดังตอไปนี้ 
 (๑)    บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น 
 (๒)   บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 (๓)    บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 (๔)    บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย หรือสุขภาพ 
 (๕)    บุคคลที่มีปญหาทางการเรียนรู 
 (๖)    บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา 
 (๗)    บุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ 
 (๘)    บุคคลออทิสติก                                                                     
 (๙)    บุคคลพิการซอน                                                            
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 ขอ ๕  หลักเกณฑและวิธีการคัดกรอง       ใหใชแบบและวิธีการคัดกรองแนบทายประกาศนี ้ 
โดยผูที่ทําการคัดกรองเบื้องตน  ตองผานการอบรมวิธีการใชและการประเมิน ตามเกณฑการพิจารณาที่ระบุไว
ในแบบคัดกรอง  
 ขอ ๖  ใหสถานศึกษา  นําขอมูลจากการคัดกรองมาประกอบการพิจารณาการจัดทําแผน  
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และในการติดตามประเมินผล 
 ขอ ๗  ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการสถานศึกษาที่เรียกชื่อ
อยางอื่นรับรองวาเปนคนพิการเพื่อประโยชนในการชวยเหลือเด็กพิการทางการศึกษาตามกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใด   
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  

 

   ประกาศ   ณ   วันที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ.   ๒๕๔๘ 
 
 
 

                                          (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา) 
                                          ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

                                                   ประธานกรรมการพิจารณาใหคนพกิารไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 
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ประเภทของคนพิการแนบทายประกาศคณะกรรมการพิจารณาใหคนพกิาร 
ไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 

เร่ือง  กําหนด หลักเกณฑและวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเปนคนพิการ  พ.ศ.๒๕๔๘ 
------------------------------- 

              ขอ ๑  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแตระดับ 
เล็กนอยจนถึงตาบอดสนิท   อาจแบงได  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
                                  (๑) คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมากจนตองสอนใหอานอักษรเบรลล   
หรือใชวิธีการฟงเทปหรือแถบเสียง หากตรวจวัดความชัดของสายตาขางดีเมื่อแกไขแลวอยูในระดับ ๖ สวน  
๖๐ เมตร (๖/๖๐)  หรือ ๒๐ สวน ๒๐๐ ฟุต (๒๐/๒๐๐)  ลงมาจนถึงบอดสนิท  (หมายถึงคนตาบอดสามารถ
มองเห็นวัตถุไดในระยะหางนอยกวา ๖  เมตร  หรือ ๒๐ ฟุต ในขณะที่คนปกติสามารถมองเห็นวัตถุเดียวกัน
ไดในระยะหาง  ๖๐  เมตร หรือ ๒๐๐ ฟุต)  หรือมีลานสายตาแคบกวา  ๒๐ องศา   (หมายถึงมองเห็นไดกวาง
นอยกวา  ๒๐ องศา ) 
       (๒) คนเห็นเลือนราง  หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นแตยังสามารถอานอักษร        
ตัวพิมพ ที่ขยายใหญได หรือตองใชแวนขยายอาน หากตรวจวัดความชัดเจนของสายตาขางดีเมื่อแกไขแลวอยู
ในระดับระหวาง ๖ สวน ๑๘ เมตร (๖/๑๘) หรือ ๒๐ สวน ๗๐ ฟุต (๒๐/๗๐)  ถึง ๖ สวน ๖๐ เมตร (๖/๖๐)
หรือ ๒๐ สวน ๒๐๐ ฟุต (๒๐/๒๐๐) หรือมีลานสายตาแคบกวา ๓๐ องศา 
          ขอ  ๒  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  หมายถึง  บุคคลที่สูญเสียการไดยนิตั้งแต
ระดับรุนแรงจนถึงระดับนอย   อาจแบงไดเปน  ๒  ประเภทคือ 
           (๑)  คนหูหนวก  หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถรับขอมูลผาน
ทางการไดยินไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟงก็ตามโดยทั่วไปหากตรวจการไดยินจะสูญเสียการไดยิน
ประมาณ  ๙๐   เดซิเบล ขึ้นไป   (เดซิเบลเปนหนวยวัดความดังของเสียง)  หมายถึง  คนปกติเร่ิมไดยินเสียง               
เมื่อเสียงดังไมเกิน  ๒๕  เดซิเบล   แตคนหูหนวกจะเริ่มไดยินเสียงเมื่อเสียงดังมากกวา  ๙๐  เดซิเบล 
               (๒) คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการไดยินเหลืออยูพอเพียงที่จะรับขอมูลผานทางการ
ไดยินโดยทั่วไปจะใสเครื่องชวยฟงหากตรวจวัดการไดยินจะพบวามีการสูญเสียการไดยินนอยกวา ๙๐เดซิเบล 
ลงมาจนถึง  ๒๖  เดซิเบล   หมายถึง  คนปกติเร่ิมไดยินเสียงเมื่อเสียงดังไมเกิน  ๒๕  เดซิเบล  แตคนหูตึงจะ
เร่ิมไดยินเสียงที่ดังมากกวา  ๒๖  เดซิเบล  จนถึง ๙๐  เดซิเบล 
                         ขอ  ๓  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสตปิญญา  หมายถึง    บุคคลที่มีพัฒนาการชากวาคน 
ทั่วไป เมื่อวัดระดับเชาวปญญา   โดยใชแบบทดสอบมาตรฐานแลว    มีระดับเชาวปญญาต่ํากวาคนทั่วไป  และ
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ํากวาเกณฑทั่วไปอยางนอย   ๒  ทักษะหรือมากกวา     เชนทักษะ            
การสื่อความหมาย    ทักษะทางสังคม    ทักษะการใชสาธารณสมบัติ    การดูแลตนเอง     การดํารงชีวิตในบาน   
 การควบคุมตนเอง     สุขอนามัย     และความปลอดภยั     การเรียนวิชาการเพื่อชีวิตประจําวัน  การใชเวลาวาง              
และการทํางาน   ซ่ึงลักษณะความบกพรองทางสติปญญา   พบตั้งแตแรกเกิดจนอายุกอน ๑๘  ป   
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              ขอ ๔  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ   หมายถึง    บุคคลที่มีอวัยวะไม 
สมสวน  อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนขาดหายไป    กระดูกและกลามเนื้อพิการ    เจ็บปวยเรื้อรัง
รุนแรง  มีความพิการของระบบประสาท   มีความลําบากในการเคลื่อนไหว   จึงเปนอุปสรรคตอการศึกษาใน
สภาพปกติ  ทั้งนี้ไมรวมคนที่มีความบกพรองทางประสาทสัมผัส  ไดแก  ตาบอด  หูหนวก 
              ขอ ๕  บุคคลท่ีมีปญหาทางการเรียนรู  หมายถึง บุคคลที่มีความบกพรองอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางในกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเขาใจหรือการใชภาษาอาจเปนภาษา
พูดและ/ หรือภาษาเขียน ซ่ึงจะมีผลทําใหมีปญหาในการฟง   การพูด  การคิด  การอาน   การเขียน   การสะกด
หรือ การคิดคํานวณ   รวมทั้งสภาพความบกพรองในการรับรู  สมองไดรับบาดเจ็บ การปฏิบัติงานของสมอง 
สูญเสียไป  ซ่ึงอาจทําใหมีปญหาในการอาน   และปญหาในการเขาใจภาษาทั้งนี้ไมรวมคนที่มีปญหาทาง    
การเรียนรูเนื่องจากความบกพรองทางการเห็น   การไดยิน   หรือการเคลื่อนไหว   ปญญาออน   ปญหาทาง
อารมณ   หรือความดอยโอกาส   เนื่องจากสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม  หรือเศรษฐกิจ 
                      ขอ ๖  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษา  หมายถึง   บุคคลที่มีความบกพรอง
ในเรื่องการเปลงเสียงพูด   เชน   เสียงผิดปกติ   อัตราความเร็ว   และจังหวะการพูดผิดปกติ    หรือคนที่มีความ          
บกพรองในเรื่องความเขาใจ    และหรือการใชภาษาพูด   การเขียน    และหรือระบบสัญลักษณอ่ืนที่ใชในการ
ติดตอส่ือสาร  ซ่ึงอาจเกี่ยวกับรูปแบบของภาษา  เนื้อหาของภาษา  และหนาที่ของภาษา 
                         ขอ ๗ บุคคลท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ   หมายถึง  บุคคลที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากปกติเปนอยางมาก  และปญหาทางพฤติกรรมนั้นเปนไปอยางตอเนื่อง  ไมเปนที่ยอมรับทาง
สังคมหรือวัฒนธรรม 
                        ขอ ๘ บุคคลออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีความบกพรองทางพัฒนาการดานสังคม ภาษา
และการสื่อความหมาย   พฤติกรรม   อารมณ   และจินตนาการ   ซ่ึงมีสาเหตุเนื่องมาจากการทํางานในหนาที่
บางสวนของสมองที่ผิดปกติไป   และความผิดปกตินั้นพบไดกอนวัย  ๓๐  เดือน 
                      ขอ ๙  บุคคลพิการซอน หมายถึง บุคคลที่มีสภาพความบกพรองหรือความพิการมากกวา 
หนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกนั  เชน  คนปญญาออนสูญเสียการไดยิน  เปนตน 
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แบบคัดกรองบุคคลที่มีความตองการพิเศษทางการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

แบบคัดกรองบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 
 
ช่ือ-นามสกุล .........................................................……………...............      เพศ.................................. 
อายุ ..........................…...ป .....................เดือน        วัน เดอืน ป เกิด................................................….. 
ช้ัน.............................      วันที่ประเมิน .....................................................                คร้ังที่ ..................... 
คําชี้แจง 

1. แบบคัดกรองฉบับนี้เปนแบบจําแนกทางการศึกษา 
2. สังเกตลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเปนลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบอยๆ  และ

ทําเครื่องหมาย /  ลงในชอง “ ใช ” หรือ “ไมใช ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ ของเด็ก  
3. ผูทําการคัดกรองเบื้องตนคือผูที่อยูใกลชิดเด็กมากที่สุด  ไดแก  ผูปกครองหรือครู  เพื่อใหเกิด

ความชัดเจน  ถูกตอง     
 

การสังเกต 
ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 

ใช ไมใช 

1 เดนิงุมงาม  ชน  และสะดดุวัตถุ   
2 เดินหรือวิ่งไมสม่ําเสมอ  สะดุดพลาดโดยไมมีสาเหต ุ   
3 กมศรีษะ  เอนศรีษะ  เมื่อมองสิ่งของที่วางอยูตรงหนา   
4 มองภาพหรือส่ิงของ  ตองเดินเขาไปมองใกล ๆ    
5 เบิ่งตา  หร่ีตา  กดตา  หรือปดตาขางหนึ่งเมื่อใชสายตา   
6 เวลาอานหนังสือ มักจะอานขามบรรทัด หรืออานซ้ําบรรทัดเดิม   
7 ขยี้ตาหรือกระพริบตาถี่จนผิดปกติหรือกลอกกลิ้งลูกตาไปมาบอยๆ   
8 ชอบหรี่ตาและปองแสงไมใหเขาตา   
9 ขอบตาแดง  น้าํตาคลอ มีน้ําตาไหลเสมอ มีตุมหรือผ่ืนบนหนังตา  

และขอบตา 
  

10 เคลื่อนศรีษะไปมาเพื่อหาจดุที่มองเห็นชัดที่สุด   
11 มักใชประสาทสัมผัสที่เหลืออยูสวนอื่นเพื่อสํารวจสิ่งของมากกวา

การใชสายตา 
  

12 มักบอกอาการปวดศรีษะ  ปวดตา  คล่ืนไส  ตาลาย  คันตา  มองเห็น
ส่ิงของไมชัดเจน 

  

13 ไมสามารถบอกรายละเอยีดของภาพหรือส่ิงของได   
14 ไมสามารถบอกความแตกตางของสีที่ใกลเคียงกันหรือสีที่ไมตัดกนั  

เชน  สีเขียวกบัสีฟา  สีขาวกับสีเทา  เปนตน 
  

106 



 
 

เกณฑการพิจารณา 
  ถาตอบวาใช   10  ขอ  ขึ้นไป  แสดงวามีแนวโนมที่จะเปนบุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น  
ควรสงตอใหแพทยหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะตรวจอีกครั้ง  และใหการชวยเหลือตอความตองการพิเศษทาง
การศึกษาของผูเรียนตอไป 

 

ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพรอง     ไมพบความบกพรอง 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ  ……..........................................ผูคัดกรอง 
(.....................................................) 

 
ลงชื่อ  ……..........................................ผูคัดกรอง 

(.....................................................) 
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แบบคัดกรองบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
 

ช่ือ-นามสกุล .........................................................……………...............      เพศ.................................. 
อายุ ..........................…...ป .....................เดือน        วัน เดอืน ป เกิด................................................….. 
ช้ัน.............................      วันที่ประเมิน .....................................................                คร้ังที่ ..................... 
คําชี้แจง 

1. แบบคัดกรองฉบับนี้เปนแบบจําแนกทางการศึกษา 
2. สังเกตลักษณะ/พฤติกรรมหรือประวัติของเด็กซึ่งเปนลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออก

บอยๆ  และทําเครื่องหมาย /   ลงในชอง  “ใช ” หรือ  “ไมใช ”  ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรม
นั้น ๆ  ของเด็ก 

3. ผูทําการคัดกรองเบื้องตนคือผูที่อยูใกลชิดเด็กมากที่สุด  ไดแก  ผูปกครองหรือครู  เพื่อใหเกิด
ความชัดเจน  ถูกตอง     

 

การสังเกต 
ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 

        ใช ไมใช 

1 ไมมีปฏิกิริยาตอเสียงดัง  เสียงพูด  หรือเสยีงดนตร ี   
2 ไมตอบสนองตอเสียงเรียก   
3 ไมพูด แตใชกริิยาทาทางแทน   
4 พูดไมชัด  พดูเสียงผิดปกติ พดูเสียงในระดบัเดียวกันตลอด   
5 ในการสนทนาจะมองปากหรือจองหนาผูพูดตลอดเวลา   
6 ตอบไมตรงคําถามหรือไมตอบคําถาม   
7 พูดตามหรือเลียนเสียงพูดไมได   
8 มีประวัติเปนโรคหูน้ําหนวกเรื้อรัง   

 

เกณฑการพิจารณา 
  ถาตอบวาใช 3 ขอ ขึ้นไป  แสดงวามีแนวโนมที่จะเปนบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
ควรสงตอใหแพทยหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะตรวจอีกครั้ง และใหการชวยเหลือตอความตองการพิเศษทาง
การศึกษาของผูเรียนตอไป 
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ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพรอง     ไมพบความบกพรอง 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ  ……..........................................ผูคัดกรอง 
(.....................................................) 

 
ลงชื่อ  ……..........................................ผูคัดกรอง 

(.....................................................) 
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แบบคัดกรองบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
 

ช่ือ-นามสกุล .........................................................……………...............      เพศ.................................. 
อายุ ..........................…...ป .....................เดือน        วัน เดอืน ป เกิด................................................….. 
ช้ัน.............................      วันที่ประเมิน .....................................................                คร้ังที่ ..................... 
คําชี้แจง 

1. แบบคัดกรองฉบับนี้เปนแบบจําแนกทางการศึกษา 
2. สังเกตลักษณะ/พฤติกรรมหรือประวัติของเด็กซึ่งเปนลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออก

บอยๆ  และทําเครื่องหมาย /   ลงในชอง  “ ใช ” หรือ “ไมใช ”  ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรม
นั้น ๆ ของเด็ก 

3. ผูทําการคัดกรองเบื้องตนคือผูที่อยูใกลชิดเด็กมากที่สุด ไดแก ผูปกครองหรือครู เพื่อใหเกิด
ความชัดเจน  ถูกตอง     

 

การสังเกต 
ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 

ใช ไมใช 

1 มีปญหาการประสานสัมพนัธระหวางมือกับสายตาขณะปฏิบตัิกิจกรรม   
2 มีความสามารถในการเคลื่อนไหวชากวาเด็กในวยัเดยีวกัน   
3 ไมพูดหรือพดูไดแตไมชัด   
4 ใชภาษาไมสมวัย   
5 ชวงความสนใจสั้น / ไมมีสมาธิในการเรียน การทํางาน   
6 ทําตามคําสั่งตอเนื่อง 2 คําสั่งขึ้นไปไดยาก สับสนงาย   
7 ลืมงาย/ จําในสิ่งที่เรียนแลวไมได   
8 เรียนรูบทเรียนไดชาตองเรยีนซ้ําแลวซํ้าอกี เชนการคิดคาํนวณ การ

เขียน การอานสรุปความ 
  

9 เลียนแบบผูอ่ืนโดยไมใชความคิดของตนเอง   
10 ชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันไดต่ํากวาวัย   
11 นําทักษะที่เคยเรียนรูแลวนําไปใชสถานการณอ่ืนไดนอย   
12 ชอบเลนกับเดก็ที่มีอายุนอยกวา   
13 ตอบสนองสิ่งตางๆชา   
14 ตอบสนองสิ่งตางๆในลักษณะที่ไมเหมาะสม   
15 มีอารมณโกรธ ฉุนเฉียวบอยๆ   
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การสังเกต  

ลักษณะ / พฤติกรรม 
ใช ไมใช 

16 สับสนงาย   
17 มักทําตามคําสั่งไมได   
18 สรุปความไมคอยได   
19 เขียนประโยคไมถูกตอง   
20 ชอบลอกเลียนแบบไมใชความคิดของตนเอง   
21 ตองอยูภายใตการควบคุมดูแลตลอด   
22 ไมสนใจสิ่งทีอ่ยูรอบตัว   
23 ชอบทําอะไรซ้ําๆในลักษณะเดิม   
24 จิตใจวอกแวกงาย   
25 ไมสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับชีวติประจําวนั   

 

เกณฑการพิจารณา 
  ถาตอบวาใช 15 ขอ ขึ้นไป  แสดงวามีแนวโนมที่จะเปนบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
ควรสงตอใหแพทยหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะตรวจวัดอีกครั้ง และใหการชวยเหลือตอความตองการพิเศษ
ทางการศึกษาของผูเรียนตอไป 
ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพรอง     ไมพบความบกพรอง 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ  ……..........................................ผูคัดกรอง 
(.....................................................) 

 
ลงชื่อ  ……..........................................ผูคัดกรอง 

(.....................................................) 
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หมายเหต ุ
บุคคลที่บกพรองทางสติปญญา หมายถึง บุคคลที่มีพัฒนาการลาชากวาปกติ เมื่อวัดระดับเชาว

ปญญาต่ํากวาเกณฑปกติ (IQ = 70 หรือต่ํากวา) ความสามารถในการปรับตัวบกพรองอยางนอย 2 ดานใน 
10 ดาน ตอไปนี้ 

1. การสื่อความหมาย 
2. การดูแลตนเอง 
3. การดํารงชีวิตภายในบาน 
4. ทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
5. การรูจักควบคมุตนเอง 
6. การรูจักใชสาธารณสมบัติในชุมชน 
7. การเรียนรูทางวิชาการ 
8. การทํางาน 
9. การใชเวลาวาง 
10. การรักษาสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย  
ภาวะบกพรองทางสติปญญาเกิดไดตั้งแตทารกเริ่มปฏิสนธิในครรภจนถึงอายุ 18 ป โดย 

แบงความบกพรองของสติปญญา 4 ระดับดังนี ้
 10.1  บกพรองระดับเล็กนอย เชาวปญญา(IQ) ประมาณ 50-70 
 10.2  บกพรองระดบัปานกลาง เชาวปญญา(IQ) ประมาณ 35-49 
 10.3  บกพรองระดับรุนแรง เชาวปญญา(IQ) ประมาณ 20-34 
 10.4  บกพรองระดับรุนแรงมาก เชาวปญญา(IQ) ประมาณ นอยกวา 20 
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แบบคัดกรองบุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 
 

ช่ือ-นามสกุล .........................................................……………...............      เพศ.................................. 
อายุ ..........................…...ป .....................เดือน        วัน เดอืน ป เกิด................................................….. 
ช้ัน.............................      วันที่ประเมิน .....................................................                คร้ังที่ ..................... 
คําชี้แจง 

1. แบบคัดกรองฉบับนี้เปนแบบจําแนกทางการศึกษา 
2. สังเกตลักษณะ/พฤติกรรมหรือประวัติของเด็กซึ่งเปนลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออก

บอยๆ  และทําเครื่องหมาย /  ลงในชอง  “ ทำได ”  หรือ “ ทําไมได ”  ที่ตรงกับลักษณะหรือ
พฤติกรรมนั้น ๆ ของเด็ก 

3. ผูทําการคัดกรองเบื้องตนคือผูที่อยูใกลชิดเด็กมากที่สุด ไดแก ผูปกครองหรือครู เพื่อใหเกิด
ความชัดเจน  ถูกตอง     

 

การสังเกต 
ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 

ทําได ทําไมได 

1 นั่งโดยไมตองชวย   
2 นั่งบนเกาอี้ทีไ่มมีเทาแขนและพนกัพิง   
3 นั่งพื้นและลุกยืน   
4 ยืน  2  ขา   
5 ยืนขาเดยีวได  5  วินาท ี   
6 เดินโดยไมใชเครื่องชวย   
7 ลุกยืนจากการนั่งเกาอี้หรือโซฟา   
8 วิ่ง   
9 กระโดด  2  ขา   
10 กระโดดขาเดียว   
 ลักษณะ / พฤติกรรม   

11 เดินสลับเทาขึ้นลงบันได   
12 รับโยนบอลอยางมีทิศทาง   
13 เตะบอลไปขางหนา   
14 ถีบจักรยานสามลอ   
15 เดินโดยถือส่ิงของ   
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การสังเกต  
ลักษณะ / พฤติกรรม 

ทําได ทําไมได 

16 การใชมือจับชอนและสอมตกัอาหารเขาปาก   
17 การใชมือยกแกวน้ําดื่ม   
18 ใชมือขางหนึ่งหวีผมแลวอีกขางหนึ่งจัดแตงผม   
19 ใชมือทั้ง  2  ขาง  ติดกระดุม สวมกระโปรงหรือกางเกง   
20 พลิกตัวบนเตียง   
21 ลุกจากนั่งเปนยืน   
22 เดินบนพื้นราบ ไมนอยกวา  10  กาว   
23 กาวขึ้นลงบันได  ไมนอยกวา  4  ขั้น  โดยไมเกาะราว   
24 ยายของเลนจากมือหนึ่งไปอกีมือหนึ่ง   
25 กําวัตถุทรงกระบอกขนาดเล็ก  เชน  เทยีนไข  ดินสอ   
26 ขีดเสน  ลากเสนตรง  โคง  คด   
27 ขีดเขียนในแนวนอน / แนวตัง้   
28 ตอกอนไมหรืออ่ืน ๆ เปนตกึสูง   
29 ตอภาพตัดตอ  (จิ๊กซอร)  3  ช้ิน   
30 เปด – ปด ขวดฝาเกลียว   
31 ตอกอนไมเปนสะพานหรือตามแบบที่กําหนด   
32 รอยลูกปดขนาดตาง ๆ   
33 ตัดกระดาษขาดจากกันโดยใชกรรไกร   
34 ตัดกระดาษเปนรูปทรงพื้นฐานได  (วงกลม สามเหลี่ยม  ส่ีเหล่ียม)   
35 ทํางานโดยใชมือสองขางพรอมกัน   

เกณฑการพิจารณา 
  ถาตอบวาทําไมได 21 ขอขึ้นไป แสดงวามีแนวโนมที่จะเปนบุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายและสุขภาพ  ควรสงตอใหแพทยตรวจอีกครั้ง และใหการชวยเหลือตอความตองการพิเศษทาง
การศึกษาของผูเรียนตอไป 
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ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพรอง     ไมพบความบกพรอง 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ  ……..........................................ผูคัดกรอง 
(.....................................................) 

 
ลงชื่อ  ……..........................................ผูคัดกรอง 

(.....................................................) 
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  แบบคัดกรองบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 
 

ช่ือ-นามสกุล .........................................................……………...............      เพศ.................................. 
อายุ ..........................…...ป .....................เดือน        วัน เดอืน ป เกิด................................................….. 
ช้ัน.............................      วันที่ประเมิน .....................................................                คร้ังที่ ..................... 
คําชี้แจง 

1. แบบคัดกรองฉบับนี้เปนแบบจําแนกทางการศึกษา  เหมาะสําหรับเดก็ทีม่ีอายุระหวาง  5 – 9  ป 
2. แบบคัดกรองฉบับนี้แยกเปน 2 สวน  สวนที่ 1  และสวนที่ 2   
3. สังเกตลักษณะ/พฤติกรรมหรือประวัติของเด็กซึ่งเปนลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออก

บอยๆ  และทําเครื่องหมาย / ลงในชอง  “ใช ” หรือ “ไมใช ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรม
นั้น ๆ ของเด็ก 

4. ผูทําการคัดกรองเบื้องตนคือผูที่อยูใกลชิดเด็กมากที่สุด  ไดแก  ครูที่รูจักเด็กเปนอยางดีอยางนอย
เปนเวลา  3  เดือน  เพื่อใหเกิดความชัดเจน  ถูกตอง     

 

สวนท่ี 1  การสังเกตเบื้องตน / ขอมูลพื้นฐานของเดก็ที่มปีญหาทางการเรียนรู 
 

การสังเกต 
ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 

ใช ไมใช 

1 ดูฉลาดหรือปกติ ในดานอืน่ ๆ  นอกจากในดานการเรยีน   
2 ตองมีปญหาทางการเรียน  ซ่ึงอาจทําไมไดเลยหรือทําไดต่าํกวา  2  

ช้ันเรียน  ในดานใดดานหนึ่งหรือมากกวา  1  ดาน  ตอไปนี้ 
1.1 ดานการอาน 
1.2 ดานการเขยีน 
1.3 ดานการคํานวณ 

  

3 ไมมีปญหาทางดานการเห็น  การไดยนิ  สติปญญา หรือออทิสติก
หรือจากการถกูละทิ้ง  ละเลย  หรือความดอยโอกาสอื่น ๆ  

  

เกณฑการพิจารณา 
  ถาตอบวาใช 3 ขอ  แสดงวามีแนวโนมที่จะเปนบุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ควร
สังเกตในสวนที่ 2 ตอ 
ผลการพิจารณาสวนท่ี 1 
   พบ      ไมพบ ( ถาพบสังเกตในสวนที่ 2 ตอ )
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สวนท่ี 2  การสังเกตปญหาทางการเรยีนรูของเด็กในแตละดาน 
 

การสังเกต 
ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 

ใช ไมใช 

 
1 

1.  ความบกพรองดานการอาน 
อานไมได 

  

2 อานชา  อานคําตอคํา  จําคําไมได   
3 อานสะกดคําไมได   
4 อานซ้ํา  อานขาม หรืออานเพิ่มคํา   
5 ผันเสียงวรรณยุกตไมได   
6 อานสลับตัวอักษรหรือออกเสียงสลับกัน เชน ม กับ น หรือ ด กับ  ต   
7 อานผิดประโยค  หรือผิดตําแหนง  อานหลงบรรทัด   
8 ไมรูความหมายของคําที่อาน   
9 จับใจความสําคัญไมได   
 
1 

2.  ความบกพรองดานการเขียน  ภาษาเขียน  และการสะกดคํา 
เขียนเปนตัวอักษรไมได 

  

2 เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขกลับดาน คลายมองจากกระจกเงา   
3 เขียนไมไดใจความ   
4 เขียนดวยลายมือที่อานไมออก   
5 เรียงลําดับตัวอักษรผิด  เชน  สถิติ  เปน  สติถิ   
6 เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขที่มีลักษณะคลายกันสลับกัน  เชน  ม – น  ,             

ด – ค  ,  พ – ย , b – d , p – q , 6 – 9     
  

 
1 

3.  ความบกพรองดานการคาํนวณ 
นับจํานวนไมได 

  

2 ไมเขาใจคาของจํานวน เชน หนวย สิบ รอย พัน หมื่น เปนเทาใด   
3 คํานวณ  บวก  ลบ  คูณ  หาร  ไมได   
4 คํานวณเลขที่มีการทดหรือการยืมไมได   
5 แกปญหาโจทยเขงาย ๆ ไมได   
6 ไมเขาใจหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร  เชน  การจําตวัเลข       

รูปทรง  คณิตศาสตร  เขาใจความหมาย  สัญลักษณ  เวลา  ทิศทาง  
ขนาด  ระยะทาง  การจัดลําดบั  การเปรียบเทียบ  ฯลฯ 
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เกณฑการพิจารณา 
พิจารณาในดาน 
1.  ความบกพรองดานการอาน 

  ถาตอบวาใช 6 ขอ ขึ้นไป แสดงวามแีนวโนมที่จะเปนบุคคลที่มีปญหาทางการเรยีนรูดานการอาน     
2.  ความบกพรองดานการเขียน 

  ถาตอบวาใช 4 ขอขึ้นไป แสดงวามแีนวโนมที่จะเปนบุคคลที่มีปญหาทางการเรยีนรูดานการเขียน     
3.  ความบกพรองดานการคาํนวณ 
ถาตอบวาใช 4 ขอขึ้นไป แสดงวามีแนวโนมที่จะเปนบคุคลที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการคํานวณ   
ควรสงตอใหจติแพทย หรือผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยาตรวจอีกครั้ง และใหการชวยเหลือตอ
ความตองการพิเศษทางการศึกษาของผูเรียนตอไป 

 
ผลการคัดกรอง   

   พบความบกพรอง ดาน ( การอาน   การเขียน   การคํานวณ ) 
   ไมพบความบกพรอง 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ  ……..........................................ผูคัดกรอง 
(.....................................................) 

 
ลงชื่อ  ……..........................................ผูคัดกรอง 

(.....................................................) 
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แบบคัดกรองบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษา 
ช่ือ-นามสกุล .........................................................……………...............      เพศ.................................. 
อายุ ..........................…...ป .....................เดือน        วัน เดอืน ป เกิด................................................….. 
ช้ัน.............................      วันที่ประเมิน .....................................................                คร้ังที่ ..................... 
คําชี้แจง 

1. แบบคัดกรองฉบับนี้เปนแบบจําแนกทางการศึกษา 
2. สังเกตลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเปนลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบอยๆ  และ

ทําเครื่องหมาย /  ลงในชอง “ใช ” หรือ “ไมใช”  ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น ๆ ของเด็ก  
3. ผูทําการคัดกรองเบื้องตนคือผูที่อยูใกลชิดเด็กมากที่สุด  ไดแก  ผูปกครองหรือครู  เพื่อใหเกิด

ความชัดเจน  ถูกตอง     
 

การสังเกต 
ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 

ใช ไมใช 

1 ใชหนวยเสียงแทนกนั    เชน    แทนทีจ่ะพูดวา    “นาฬกิา”    พูดวา    
“นากิ๊กา”    “เสอื”    เปน    “เฉือ”    เปนตน 

  

2 ออกเสียงไมครบทุกเสียงไมวาเสียงพยัญชนะนัน้อยูตําแหนงใดของ
คํา  เชน  “กลาง”  เปน  “กาง”   “กลวย”  เปน  “กวย” เปนตน 

  

3 พูดดวยน้ําเสียงไมชัดเจน  เสียงเพีย้นมาก หรือเปนเสียงพมึพําฟง
แลวไมเขาใจ 

  

4 พูดตะกุกตะกกัหรือพูดตดิอาง   
5 พูดเดิมเสียงสระหรือพยัญชนะเขาไปในคํา  เชน  “กวาง”  เปน    “กะวาง”   
6 เปลงเสียงสูง – ต่ํา  ไมได  หรือออกเสียงสูง – ต่ําผิด  ออกเสียง

วรรณยกุตผิด 
  

7 ใชภาษาไมถูกหลักไวยากรณ   
8 มีความสามารถทางภาษาต่ํากวาวัย   

 

 เกณฑการพิจารณา 
  ถาตอบวาใช   6  ขอ  ขึ้นไป  แสดงวามีแนวโนมที่จะเปนบุคคลที่มีความบกพรองทางการพูด
และภาษา ควรสงตอใหแพทยหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะตรวจอีกครั้ง และใหการชวยเหลือตามความตองการ
พิเศษทางการศึกษาของผูเรียนตอไป 
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ผลการคัดกรอง   
  พบความบกพรอง     ไมพบความบกพรอง 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ  ……..........................................ผูคัดกรอง 
(.....................................................) 

 
ลงชื่อ  ……..........................................ผูคัดกรอง 

(.....................................................) 
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แบบคัดกรองบุคคลท่ีมีปญหาทางพฤติกรรมหรอือารมณ 
ช่ือ-นามสกุล .........................................................……………...............      เพศ.................................. 
อายุ ..........................…...ป .....................เดือน        วัน เดอืน ป เกิด................................................….. 
ช้ัน.............................      วันที่ประเมิน .....................................................                คร้ังที่ ..................... 
คําชี้แจง 

1. แบบคัดกรองฉบับนี้เปนแบบจําแนกทางการศึกษา 
2. สังเกตลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเปนลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบอยๆ  และ

ทําเครื่องหมาย /  ลงในชอง  “ใช ” หรือ “ไมใช ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น ๆของเด็ก  
3. ผูทําการคัดกรองเบื้องตนคือผูที่อยูใกลชิดเด็กมากที่สุด  ไดแก  ผูปกครองหรือครู  เพื่อใหเกิด

ความชัดเจน  ถูกตอง     
 

การสังเกต 
ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 

ใช ไมใช 

1 บนหรืออางวาไมสบายหรือแสดงอาการเจบ็ปวยโดยไมพบสาเหตุ  
เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียน การทํางานหรือการทํากิจกรรม 

  

2 ลักขโมยของที่บาน ที่โรงเรียนหรือที่อ่ืน   
3 ไมพบหรือพูดคุยกับเพื่อหรือผูใกลชิด ปฏิเสธทุกคนที่เกีย่วของ   
4 ไมเคารพยําเกรงผูอ่ืน ฝาฝนกฎระเบยีบของโรงเรียน หรือสังคม 

ขมขู คุกคามผูอ่ืน 
  

5 ทะเลาะวิวาทกับผูอ่ืนเสมอ   
6 ควบคุมอารมณไมได แสดงพฤติกรรมกาวราว-กอกวน  

เปนอันตรายตอตนเองและผูอ่ืน 
  

7 ขาดความมั่นใจในตนเอง หลีกเลี่ยงสถานการณที่ตองเผชิญ 
จนขาดทักษะการเขาสังคม 

  

8 อยูนิ่งไมได ลุกล้ีลุกลน ขาดความสนใจในการเรียนหรือส่ิงรอบตัว  
จนเปนปญหาตอการเรียน 

  

9 หนีเรียนเปนประจํา ผลการเรียนตกต่าํ   

เกณฑการพิจารณา 
ถาตอบวาใช 4 ขอ ขึ้นไป แสดงวามีแนวโนมที่จะเปนบุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรือ

อารมณ  ควรสงตอใหจิตแพทยหรือผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยาตรวจอีกครั้ง และใหการชวยเหลือตาม
ความตองการพิเศษทางการศึกษาของผูเรียนตอไป 
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ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพรอง     ไมพบความบกพรอง 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ  ……..........................................ผูคัดกรอง 
(.....................................................) 

 
ลงชื่อ  ……..........................................ผูคัดกรอง 

(.....................................................) 
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แบบคัดกรองบุคคลออทิสติก 

 

ช่ือ-นามสกุล .........................................................……………...............      เพศ.................................. 
อายุ ..........................…...ป .....................เดือน        วัน เดอืน ป เกิด................................................….. 
ช้ัน.............................      วันที่ประเมิน .....................................................                คร้ังที่ ..................... 
คําชี้แจง 

1. แบบคัดกรองฉบับนี้เปนแบบจําแนกทางการศึกษา 
2. สังเกตลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเปนลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบอยๆ  และ

ทําเครื่องหมาย /  ลงในชอง “ใช ” หรือ “ไมใช ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น ๆ ของเด็ก  
3. ผูทําการคัดกรองเบื้องตนคือผูที่อยูใกลชิดเด็กมากที่สุด  ไดแก  ผูปกครองหรือครู  เพื่อใหเกิด

ความชัดเจน  ถูกตอง     
 

การสังเกต 
ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 

ใช ไมใช 

 พฤติกรรม / อารมณ   
1 แยกตัวออกมาอยูตามลําพังคนเดียว   
2 ไมรับรูอารมณของผูอ่ืน   
3 ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง   
4 ไมเขาใจวิธีเลน ไมรูและไมรับรูกฎกติกาของการเลน   
5 มีพฤติกรรมกระตุนตวัเอง ซ่ึงเปนพฤติกรรมซ้ําๆเชน สะบัดนิ้วหรือ

เลนมือเปนประจํา เปนตน 
  

6 จัดเรียงลําดับวตัถุในตําแหนงหรือแบบเดิมๆ หากวัตถุเคลื่อนยายจะ
วิตกกังวล เชนเรียงกอนไมเปนแถว เปนตน 

  

7 เดินหรือยืนเขยงบนปลายเทา   
 ดานการสื่อความหมาย   
8 ไมพูดหรือใชภาษาพดูของตนเองที่คนอื่นไมเขาใจหรือผิดไวยากรณ   
9 พูดเลียนแบบผูอ่ืนหรือผูทวนคําถาม   
10 พูดคําซ้ําๆ จากหนังสือหรือจากทีเคยไดยนิมากอน   
11 ไมสามารถเริ่มตนบทสนทนากับเพื่อนหรือผูใหญได   
12 ใชทาทางแทนที่จะใชคําพดูเมื่อขอสิ่งของใดๆ   
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การสังเกต  
ลักษณะ / พฤติกรรม 

ใช ไมใช 

 ดานสงัคม   
13 ไมมองสบตากับผูอ่ืน   
14 ขาดจินตนาการในการเลน   
15 ไมเลนกับผูอ่ืน ชอบอยูคนเดียว   
16 ไมสามารถเริ่มตนการสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขางได   
 
เกณฑการพิจารณา 
  ถาตอบวาใช ในทุกดานของพัฒนาการ   อยางนอยดานละ 2 ขอ ขึ้นไป แสดงวามีแนวโนมที่จะ
เปนบุคคลออทิสติก  ควรสงตอใหแพทยตรวจอีกครั้ง    และใหการชวยเหลือตอความตองการพิเศษทาง
การศึกษาของผูเรียนตอไป 
 
ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพรอง     ไมพบความบกพรอง 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ  ……..........................................ผูคัดกรอง 
(.....................................................) 

 
ลงชื่อ  ……..........................................ผูคัดกรอง 

(.....................................................) 
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ท่ี



 

 

               

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ สศ 247/2546 

เร่ือง  แตงตัง้คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 
……………………………………………………… 

          ดวยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได      
โดยจัดระบบการศึกษาและการฝกอาชีพที่สอดคลองกับระดับและลักษณะของความพิการหรือทุพพลภาพ         
อันเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 เพ่ือใหการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการผูดอยโอกาส เปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดส่ิงอํานวยความ
สะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ.2545 ออก ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2545 
หมวด 1 ขอ 4 ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิ
ชวยเหลือทางการศึกษา” สําหรับการดําเนินงานพัฒนาระบบการกระจายสื่อและเทคโนโลยีสําหรับคนพิการให
เปนระบบตอเนื่อง และสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงค 

เพ่ือใหการดําเนินงานตามกฎกระทรวงดังกลาว สามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุมและทั่วถึงกลุม        
ที่มีความตองการจําเปนพิเศษ จึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา    
เพ่ือกําหนดใหคนพิการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตาม
บัญชีแนบทายกฎกระทรวง ใหเหมาะสม สอดคลอง เปนปจจุบันทันสมัย และตรงกับความตองการจําเปน
พิเศษของคนพิการ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

1.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษา  
2.  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสิริกร มณีรินทร) ที่ปรึกษา 
3.  นายวิริยะ นามศิริพงศพันธุ ที่ปรึกษา 

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
4.  ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา 
5.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ 
6.  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานกรรมการ 
7.  อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน กรรมการ 
8.  อธิบดีกรมอาชีวศึกษา กรรมการ 
9.  เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กรรมการ 
10.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรรมการ 
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11. เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ กรรมการ 
12.  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรรมการ 
13.  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ กรรมการ 
14.  ผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย กรรมการ 
15.  อธิบดีกรมการแพทย กรรมการ 
16.  นางสาวชลิดา สาครตานันท นักวิชาการคลัง 9 กรมบัญชีกลาง กรรมการ 
17.  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ 
18.  นางเบญจา ชลธารนนท กรรมการ 

 ผูแทนสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย 
19.  นายชูศักดิ์  จันทยานนท กรรมการ 
 ผูแทนสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย  
20.  นายประหยัด ภูหนองโอง กรรมการ 
 ผูแทนสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย  
21. อธิบดีกรมสามัญศึกษา กรรมการเลขานุการ 
22. ผูอํานวยการกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา กรรมการและผูชวยเขานุการ 

ใหคณะกรรมการอํานวยการมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะหและประเมินความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความ      

ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาของพิการ และเสนอแนะตอรัฐมนตรีเพ่ือจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
2. พิจารณาปรับปรุงรายการสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการ        

ศึกษาที่คนพิการหรือผูปกครองยื่นคําขอ 
3. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรเงินอุดหนุนแกคนพิการ 
4. อนุมัติหรือยกเลิกการอนุมัติเงินอุดหนุนสําหรับคนพิการ 
5. อนุมัติหรือยกเลิกการอนุมัติเงินยืมสําหรับคนพิการเพื่อนําไปจัดซื้อไมเกินวงเงินที่ไดรับการ

จัดสรรใหยืม 
6. กําหนดหลักเกณฑการอนุมัติตัดหนี้สูญโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
7. เห็นชอบหนี้สูญเพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา 
8. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้ 
9. แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตามที่เห็นสมควร 
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
       ส่ัง ณ วันที่  7  มีนาคม  พ.ศ. 2546 
 
 

  (นายปองพล  อดิเรกสาร) 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่  สศ  249/ 2546 

เร่ือง  แตงตัง้คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน การวิจัย พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสําหรับคนพิการ 

_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 ดวยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพา
ตนเองได โดยจัดระบบการศึกษาและการฝกอาชีพที่สอดคลองกับระดับและลักษณะของความพิการหรือ
ทุพพลภาพอันเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือใหการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  เปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความ
สะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 ออก ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2545 
สําหรับการดําเนินงานพัฒนาระบบกระจายสื่อและเทคโนโลยีสําหรับคนพิการใหเปนระบบตอเนื่อง และ
สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงค 

เพ่ือใหการดําเนินงานตามกฎกระทรวงดังกลาว สามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุมและทั่วถึงกลุม        
ที่มีความตองการพิเศษ จึงแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน การวิจัย พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสําหรับ
คนพิการ เพ่ือกําหนดมาตรฐาน และการวิจัย ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทาง    
การศึกษา ตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวง ใหเหมาะสม สอดคลอง เปนปจจุบันทันสมัย และตรงกับความ
ตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1.   รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ  

2.   รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสิริกร  มณีรินทร) 
3.   นายวิริยะ นามศิริพงษพันธุ ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 4.   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 5.   อธิบดีกรมสามัญศึกษา 

คณะกรรมการ 
1. นายชูศักดิ์  จันทยานนท ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2. นางเบญจา  ชลธารนนท ผูทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 
3. นายมณเฑียร  บุญตัน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย กรรมการ 
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5. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ กรรมการ 
6. ผูอํานวยการศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูทางการแพทย กรรมการ 
7. ผูอํานวยการวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 
8. ผูอํานวยการสํานักส่ิงเสริมและพิทักษคนพิการ กรรมการ 
9. ผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
10. นางสาวอารีย  เพลินชัยวาณิช  กรรมการ 

หัวหนาศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 กรมสามัญศึกษา 
11. นางมลิวัลย  ธรรมแสง  ผูอํานวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร กรมสามัญศึกษา กรรมการ 
12. นางพวงแกว กิจธรรม  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย กรรมการ 
13. นางสาววันทนีย  พันธชาติ  กรรมการ 
 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
14. ผูอํานวยการกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
15. นายจํารูญ  มากสกุล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา 
16. นายชลิต  วิพัทนะพร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หัวหนาศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 กรมสามัญศึกษา 
17. นายไพรัชช  แกวสังขทอง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
18. นายสุจินต  สวางศรี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา กรมสามัญศึกษา  
ใหคณะกรรมการอํานวยการมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.   กําหนดแนวทางการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ ส่ือ บริการและสิ่งอํานวยความ  
สะดวกสําหรับคนพิการ 

2.   สรางและประสานเครือขายสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ ส่ือ บริการและสิ่งอํานวยความ          
สะดวกสําหรับคนพิการ 

3.   พิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการ และงบประมาณ ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการ
ใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา สําหรับคนพิการ 

4.   กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ ส่ือ บริการ 
และส่ิงอํานวยความสะดวก สําหรับคนพิการ และรายงานใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาทราบ 

5.   แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตามที่เห็นสมควร 
6.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 คณะอนุกรรมการ 
1. ดานบุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น 

1. นางสาวอารีย  เพลินชัยวาณิช ประธานกรรมการ 
หัวหนาศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 กรมสามัญศึกษา 
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2. นายประหยัด  ภูหนองโอง รองประธานกรรมการ 
 ประธานฝายการศึกษาสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย 
3. รศ.ศุภา  คงแสงไชย กรรมการ 

หนวยกลามเนื้อตาและสายตาเลือนราง  ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี 
4. นายโกมล  มูลวิชา กรรมการ 
 ศูนยบริการการศึกษาคนตาบอด 
5. นายวินัย  รูปขําดี กรรมการ 

หัวหนาศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดกําแพงเพชร กรมสามัญศึกษา 
6. นางสาวสุรียมาตร  สุวรรณศรี กรรมการ 

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต ฯ กรมสามัญศึกษา 
7. นางสุจิตรา  ติกวัฒนานนท โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ฯ กรรมการ 
8. นางสาวจรรยา  ช่ืนเกษม สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรรมการ 
9. นางสาวกมลวรรณ  อินอราม สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรรมการ 
10. ผูแทนสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย กรรมการ 
11. ผูแทนสมาคมจักษุแพทยแหงประเทศไทย กรรมการ 
12. ผูแทนมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ กรรมการ 
13. นายโกมล  มาลัยทอง ครูใหญโรงเรียนศึกษาคนตาบอดขอนแกน กรรมการ 
14. นายไชยา  หงษนี  ครูใหญโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดรอยเอ็ด กรรมการ 
15. นายธรรม  จตุนาม  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 
16. นายบุญมี  รัตนะ  กรรมการ 

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ กรมสามัญศึกษา 
17. นายศราวุฒิ  สุพัฒน  กรรมการ 

ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 กรมสามัญศึกษา 
18. นายวีระศักดิ์  ศรีสังข  หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา กรรมการ 
19. นายจํารูญ  มากสกุล  กรรมการและเลขานุการ 

กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา 

2. ดานบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
1. นางมลิวัลย  ธรรมแสง ประธานกรรมการ 

ผูอํานวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร  กรมสามัญศึกษา 
2. นางสาวสุมาลี  ดีจงกิจ  โรงพยาบาลรามาธิบด ี รองประธานกรรมการ 
3. ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน  กรมสามัญศึกษา กรรมการ 
4. นางสุวิมล  อุดมพิริยะศักดิ์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรรมการ 
5. นางสาวเกยูร  วงศกอม สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรรมการ 
6. นางสาวคมคิด  ศันสนะเกียรติ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรรมการ 
7. นายฉัตรชัย  บุษบง สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรรมการ 
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8. นางสาวอุณาวรรณ  มั่นใจ  กรรมการ 
 โรงเรียนศึกษาพิเศษนครปฐม  กรมสามัญศึกษา 
9. นางรัตนา  เขียวขํา  กรรมการ 
 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก  กรมสามัญศึกษา 
10. ผูแทนสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย กรรมการ 
11. ผูแทนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี  กรมสามัญศึกษา กรรมการ 
12. ผูแทนโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ  กรมสามัญศึกษา กรรมการ 
13. ผูแทนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 
14. ผูแทนจากโรงพยาบาลจุฬาสาขาโสตประสาท กรรมการ 
15. นางศรีจิตต  ขวัญแกว  กรรมการ 
 หัวหนาศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 กรมสามัญศึกษา 
16. นางบุษบา  ตาไว  กรรมการ 
 หัวหนาศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุโขทัย กรมสามัญศึกษา 
17. นายชวลิต  สุวรรณเวโช  กรรมการ 
 หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา 
18. นายพฤหัส  ศุภจรรยา  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 
19. นางภูวดี  เคาฝาย  กรรมการและเลขานุการ 

โรงเรียนเศรษฐเสถียร  กรมสามัญศึกษา  
 

3. ดานบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย หรือสุขภาพ 
1. นางพวงแกว  กิจธรรม  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ประธานกรรมการ 
2. แพทยหญิงวัชรา  ร้ิวไพบูลย รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิตติมา  เหมือนสูงเนิน กรรมการ 
 โครงการจัดตั้งคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. นางสายพิณ  ประเสริฐสุขดี กรรมการ 
 โครงการจัดตั้งคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. ผูแทนโรงพยาบาลรามาธิบดดีานการฝกพูด กรรมการ 
6. นางกาญจนา  ทิพยสุข กรรมการ 
 มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
7. นางสาวสมลักษณ  ล้ิม กรรมการ 
8. นายสุภรธรรม  มงคลสวัสดิ์  ครูใหญโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ พัทยา กรรมการ 
9. ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 กรมสามัญศึกษา กรรมการ 
10. นางกัญจนี  จันทรรัตน กรรมการ 
 ครูใหญโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม  กรมสามัญศึกษา 
11. ผูแทนสมาคมคนพิการแหงประเทศไทย กรรมการ 
12. ผูแทนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ กรรมการ 
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13. นางสาวกัลยา  ชนะภัย  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรรมการ 
14. นางสาวดุสิดา  ทินมาลา  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรรมการ 
15. นางอุรุดา  สุดมี กรรมการ 
 ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแกน กรมสามัญศึกษา 
16. นางสาวอรุณี  ล้ิมมณี  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 
17. นางอาวีพรรณ  โกเมนธรรมโสภณ กรรมการ 
 หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  
18. นายองอาจ  ชาญเชาว                กรรมการ 
 หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา 
19. นางกิติมา  พันธุงาม กรรมการและเลขานุการ 
 อาจารยใหญโรงเรียนศรีสังวาลย 

 
4. ดานบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา ทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีปญหาทางการ

เรียนรู ทางพฤติกรรมหรืออารมณ บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซอน ประกอบดวยบุคคล/องคกร 
ดังตอไปนี้ 

1. นางสาววันทนีย  พันธชาติ ประธานกรรมการ 
 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
2. นายแพทยอุดม  เพชรสังหาร รองประธานกรรมการ 
 ผูอํานวยการสถาบันราชานุกูล 
3. ผูแทนสถาบันมูลนิธิแสงสวาง กรรมการ 
4. ผูแทนโรงเรียนปญญาวุฒิกร กรรมการ 
5. ผูแทนโรงเรียนราชานุกูล กรรมการ 
6. นางดารณี  อุทัยรัตนกิจ กรรมการ 
 โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
7. ผูแทนศูนยการศึกษาพิเศษ      สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม กรรมการ 
8. ผูแทนศูนยการศึกษาพิเศษ      สถาบันราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ 
9. ผูแทนศูนยการศึกษาพิเศษ      สถาบันราชภัฎสงขลา กรรมการ 
10. ผูแทนศูนยการศึกษาพิเศษ      สถาบันราชภัฎเชียงใหม กรรมการ 
11. ผูแทนสมาคมผูปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) กรรมการ 
12. นางศรีสมร  กสิวัฒน กรรมการ 
13. ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษนครราชสีมา กรมสามัญศึกษา กรรมการ 
14. ผูแทนสมาคมคนปญญาออนแหงประเทศไทย กรรมการ 
15. ผูแทนมูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย กรรมการ 
 ในพระบรมราชินูปถัมภ 
16. นางทยุ  บุตรประดิษฐ            สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรรมการ 
17. นางสาวจิราพร  รอดพวง         สถาบันราชภัฎสวนดุสิต กรรมการ 
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18. นางอําไพ  อุตตาธรรม กรรมการ 
 หัวหนาศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครสวรรค  กรมสามัญศึกษา 
19. ผูแทนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ กรรมการ 
20. นายประหยัด  ทรงคํา กรรมการ 
 ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  กรมสามัญศึกษา 
21. นางมาลินี  วรรณวงศ กรรมการ 
 ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล  กรมสามัญศึกษา 
22. นางอรนงค  สงเจริญ กรรมการ 
 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
23. นายพยงค  ปลื้มเปรมดิ์ กรรมการ 
 หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา 
24. นางสุพัชรา  ซิ้มเจริญ กรรมการ 
 หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา 
25. นางสมบูรณ  อาศิรพจน กรรมการและเลขานุการ 

หัวหนาศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง กรมสามัญศึกษา 
ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดทําแนวทางการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ ส่ือ บริการและความชวยเหลือ          

อ่ืนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
2. ประสานเครือขายสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการ      

ศึกษาสําหรับคนพิการ 
3. จัดทําแผนปฏิบัติการ เกณฑมาตรฐาน รูปแบบการวิจัย พัฒนา ส่ือ เทคโนโลยีและวิธีการบริการ

เพ่ือใหคนพิการไดรับบริการที่มีคุณภาพ 
4. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
5. แตงตั้งคณะทํางานตามที่เห็นสมควร 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
      ส่ัง ณ วันที่  7  มีนาคม  พ.ศ. 2546 
 

 
 

  (นายปองพล  อดิเรกสาร) 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

132 



 

ภาคผนวก 7 

 

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่  สศ. 633/2546 

เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 อาศัยอํานาจตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 ขอ 7 ซึ่งใหอํานาจคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับ
สิทธิชวยเหลือทางการศึกษา แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือ ปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย ประกอบกับคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สศ. 247/2546 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับ
สิทธิชวยเหลือทางการศึกษา สั่ง ณ วันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2546 ไดใหอํานาจคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่
เห็นสมควร 
 ดังน้ัน เพื่อใหการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษามีความรวดเร็วทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 เปนคณะอนุกรรมการ
พิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา ดังน้ี 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  1  รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัด
นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  2  รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัด
ยะลา  นราธิวาส  ปตตานี  และสตูล 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  3  รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัด
สงขลา  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พัทลุง และสุราษฏรธานี 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  4  รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัด
ภูเก็ต  กระบี่  ตรัง  พังงา และระนอง 

5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  5  รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัด
สุพรรณบุรี  ราชบุรี  กาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ  เพชรบุรี และสมุทรสงคราม 

6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนยการศึกษาพิเศษ    เขตการศึกษา  6  รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัด 
ลพบุรี  ชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี  สิงหบุรี  อางทอง และอุทัยธานี 

7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  7  รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัด
พิษณุโลก  กําแพงเพชร  ตาก  นครสวรรค  พิจิตร  เพชรบูรณ  สุโขทัย และอุตรดิตถ 
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8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  8  รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหม  เชียงราย  นาน  พะเยา  แพร  แมฮองสอน  ลําปาง และลําพูน 

9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  9  รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัด
ขอนแกน  อุดรธานี  เลย  สกลนคร  หนองคาย และหนองบัวลําภู 

10. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10  รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี  กาฬสินธุ  นครพนม  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  รอยเอ็ด และอํานาจเจริญ 

11. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11  รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  ศรีสะเกษ และสุรินทร 

12. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนยการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 12  รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัด
ชลบุรี  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง และสระแกว 

13. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลางรับผิดชอบพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการได รับสิทธิช วย เหลือทางการศึกษา  มีอํ านาจหน า ท่ีและ                  
ความรับผิดชอบ ดังน้ี 
 1. รวมกับศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด ประสานและติดตามการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ของสถานศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ 
 2. อนุมัติหรือยกเลิกการอนุมัติการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ในวงเงินคนละไมเกิน 2,000 บาทตอป ของสถานศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ 
 3.อนุมัติหรือยกเลิกการอนุ มั ติการยืมสิ่ งอํ านวยความสะดวก  และสื่อบริการทางการศึกษาสําหรับ                 
คนพิการ 
 4. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา ภายในจังหวัดท่ี
รับผิดชอบ 

5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษามอบหมาย 

ท้ังน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

  สั่ง ณ วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2546 
 
 

 (คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา) 
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ประธานกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา 
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          31   พฤษภาคม   2547 

 

เร่ือง   การปรับพื้นเขตที่ประสานงานเครือขายของศูนยการศึกษาพิเศษ 

เรียน    ผูบริหารศูนยการศึกษาพิเศษ ทกุแหง 

  ดวยมติที่ประชุมผูบริหารศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาสัญจร เมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2547  
ที่จังหวัดนครปฐม เห็นชอบใหปรับเขตพื้นที่ประสานงานเครือขายของศูนยการศึกษาพิเศษ เพื่อสะดวกในการ
ติดตอประสานงาน ดังนี้ 

1. ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 มีเขตพื้นที่ประสานงานเครือขาย รวม 8 จังหวัด           
ไดแก จังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู 
จังหวัดกาฬสินธุ  และจังหวัดมหาสารคาม 

2. ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 มีเขตพื้นที่ประสานงานเครือขาย รวม 6 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัด
อํานาจเจริญ 

3. ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 มีเขตพื้นที่ประสานงานเครือขาย รวม 5 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร  และจังหวัดศรีสะเกษ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ     

  ขอแสดงความนับถือ 

 
 
                                                               (นายธีระ  จันทรรัตน) 
                                                                  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 

กลุมการศึกษาสําหรับคนพิการ 
โทร. 0-2628-5082-4 โทรสาร 0-2628-5085 
E-mail  Special@bed.go.th 

 

สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ กรุงเทพมหานคร 10300 

ที่  ศธ  04007.04 /  0822

............................../ราง 

............................../พิมพ 

............................../ทาน 
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แนวปฏิบตัิในการประเมินผูใหบริการและหนวยบริการ 
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
........................................................... 

 เพื่อใหการจดทะเบียนผูใหบริการและหนวยบริการ เปนไปในรูปแบบและแนวทาง       
เดียวกัน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดแนวปฏิบัตินี้ขึ้น 
 ขอ 1   ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา (ตาม 
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สศ. 633/2546  ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2546) แตงตั้งคณะทํางาน
เพื่อประเมินศักยภาพของผูใหบริการและหนวยบริการในแตละจังหวัดที่มีศูนยการศึกษาพิเศษ
ตั้งอยู เพื่อจัดหรือขายสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
โดยคณะทํางานแตละคณะมีจํานวนไมนอยกวา 3 คนและไมเกิน  9  คน   ประกอบดวย 

1) ผูบริหารศูนยการศึกษาพิเศษเปนประธาน 
2) ผูแทนคนพิการแตละประเภท หรือผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาสําหรับคน

พิการ จํานวน  5  คน 
3) ผูแทนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จํานวน  1  คน ในเขตพื้นที่ใหบริการ 
4) ใหศูนยการศึกษาพิเศษ  แตงตั้งเจาหนาที่ทําหนาที่ เปน เลขานุการ และ            

ผูชวยเลขานุการ  จํานวน  2  คน 
ขอ 2    ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบคุณสมบัติผูใหบริการและหนวยบริการใหเปนไปตามคูมือรายการ                  
ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
ในกรณีที่ผูใหบริการมีคุณสมบัติไมเปนไปตามคูมือใหคณะกรรมการเปนผู
ประเมิน 

2) ประเมินศักยภาพผูใหบริการและหนวยบริการ 
3) จัดทําความเห็นเสนอตอคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิ

ชวยเหลือทางการศึกษา เพื่อใหการรบัรองผูใหบริการหรือหนวยบริการ 
4) ติดตามตรวจสอบการใหบริการของผูใหบริการและหนวยบริการที่ลงทะเบียน 
5) จัดทําความเห็นเสนอตอคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิ

ชวยเหลือทางการศึกษา เพื่อเพิกถอนใบรับรองในกรณีที่ผูใหบริการหรือ
หนวยบริการทําผิดเงื่อนไขการใหบริการ หรือขาดประสิทธิภาพ                   

ขอ 3   ใหผูใหบริการหรือหนวยงานบริการที่มีความประสงคจะใหบริการ เสนอชื่อพรอม
คุณสมบัติ เพื่อขอการรับรองจากคณะอนุกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือ
ทางการศึกษา และใหหนวยบริการลงทะเบียนเปนผูใหบริการกับศูนยการศึกษาพิเศษ ในจังหวัดที่
ประสงคจะใหบริการ 
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ขอ 4   ผูใหบริการและหนวยบริการสามารถใหบริการไดตามประเภทของบริการที่ระบุใน

ใบรับรอง 
 ขอ 5   ใหหนวยบริการนําคูปองและ/หรือบันทึกการใหบริการยื่นขอรับเงิน จากศูนย

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  หรือศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด แลวแตกรณี 
ขอ 6   กรณี ที่การเบิกจายเงินตามคูปองของหนวยบริการไมเปนไปตามแนวปฏิบัติหรือ

ทุจริต ผูเบิกจะถูกเพิกถอนใบรับรองการเปนหนวยบริการและตองรับผิดชอบตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 

 
  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  11   มิถุนายน พ.ศ. 2547   เปนตนไป 

 
 

 
  

 นางเบญจา  ชลธารนนท 
 ที่ปรึกษาดานการศึกษาพเิศษและผูดอยโอกาส 
 ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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วิธีการเบิกจายเงินตามคูปองเพื่อรับหรือซื้อสิ่งอาํนวยความสะดวก  
และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  

............................. 
   
                 เพื่อใหการบริหารการใชเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสําหรับคนพิการตามกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๕  เปนไปดวยความเรียบรอย  คลองตัว  มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชนตอคนพิการ 

 โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศกึษาวา
ดวยการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๑  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงกําหนดวิธีการเบิกจายเงินตามคปูองเพือ่รับ
หรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก  และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการใหคนพิการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๕ ไวดังนี้ 

 วิธีการเบิกจายเงินตามคูปอง 
 ๑.  เมื่อศูนยการศึกษาพิเศษ  ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดเงินอุดหนุน  รายการเงินอุดหนุนสําหรับ              

คนพิการตามกฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ
บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๕  ใหศูนยการศึกษาพิเศษเปดบัญชีกับธนาคาร              
ช่ือบัญชี    “เงินอุดหนุนคูปอง ศูนยการศึกษาพิเศษ............................”  เพื่อรับโอนเงิน 
 ๒. ใหศูนยการศึกษาพิเศษจัดทําหลักฐานการรับจายเงินโดยใหถือคูปองเปนหลักฐานในการจายเงิน 
 ๓.  การจายเงินใหปฏิบัติดังนี้ 
 ๓.๑  เมื่อหนวยบริการใหบริการแกคนพิการแลว ใหหนวยบริการและผูรับบริการลงลายมือช่ือ        
ในคูปอง  สวนแบบบันทึกการใหบริการ  ใหผูใหบริการและผูรับบริการลงลายมือช่ือ กรณีผูรับบริการไมอาจลง
ลายมอืช่ือไดใหใชลายพิมพนิ้วมือ หรือลายพิมพนิ้วเทา หรือแกงไดแทน 
  ในกรณีผูรับบริการในระดับไมเกินประถมศึกษาหรือพิการคอนขางมากใหผูใชอํานาจปกครอง
หรือผูปกครอง  หรือผูบริหารสถานศึกษา ลงลายมือช่ือแทน 

  ลายมือช่ือของหนวยบริการตองเปนลายมือช่ือที่ใหไวกับศูนยการศึกษาพิเศษ  ซ่ึงอาจจะมีมาก            
กวาหนึ่งลายมือช่ือก็ได แตตองไมเกิน ๓ ลายมือช่ือ 

  ๓.๒  การขอรับเงินตามคูปองใหหนวยบริการสงคูปองพรอมแบบคําขอรับเงินและแบบบันทึก 
การใหบริการเพื่อเบิกเงินกับศูนยการศึกษาพิเศษ ที่เปนผูจายคูปองนั้น 

  ๓.๓  ใหศูนยการศึกษาพิเศษจายเงินตามจํานวนเงินที่ระบุไวในคูปองใหกับหนวยบริการ            
หลังจากตรวจสอบลายมือช่ือของหนวยบริการที่ลงในคูปองและที่ใหไวกับศูนยการศึกษาพิเศษวาเปนลายมือ            
ช่ือเดียวกันแลว 
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  ๓.๔  การจายเงินตามคูปองใหใชวิธีโอนเงินเขาบัญชีของหนวยบริการตามที่ไดแจงไวกับ           
ศูนยการศึกษาพิเศษ  แลวนํามาบันทึกในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน
เปนคาใชจายการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การอาชีวศึกษา หรือการอุดมศึกษาแลวแตกรณี  หรือใชเอกสารหลักฐานอื่น
ใดเพื่อการตรวจสอบ 
   ๓.๕  ระยะเวลาการจายเงิน  ใหศูนยการศึกษาพิเศษจายไดภายในปงบประมาณที่ไดรับเงิน         
หากมีเงินเหลือก็ใหจายตอไปไดไมเกินปงบประมาณถัดไป เมื่อพนกําหนดแลวใหดําเนินการตามระเบียบวาดวย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๓.๖  ดอกผลที่เกิดจากการนําฝากธนาคารใหนําสงเปนเงินรายไดแผนดิน 

   ๓.๗  ทุกสิ้นเดือนใหเจาหนาที่การเงินรวบรวมหลักฐานการจายเงินแลวจัดทํางบหนาหลักฐาน           
การจายเงินอุดหนุนตามคูปอง  เสนอผูบริหารศูนยการศึกษาพิเศษภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนถัดไป และจดัสง
ใหกลุมสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาสําหรับคนพิการ  และกลุมแผนงานและ
งบประมาณ  สํานักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ 
  ๔.  วิธีการเบิกจายเงินตามคูปองเพื่อรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก  และความชวยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษานี้  ใหมีผลใชบังคับตั้งแต  วันที่ ๒๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 
 
 

(นายธีระ     จนัทรรัตน) 
        ผูอํานวยการสํานักบรหิารงานการศกึษาพิเศษ 
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วิธีการเบิกจายเงินตามคูปองเพื่อรับหรือซื้อสิ่งอาํนวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) 

............................. 
   
                 เพื่อใหการบริหารการใชเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสําหรับคนพิการตามกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๕  เปนไปดวยความถูกตอง  คลองตัว  มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชนตอคนพิการ 

 โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา   
วาดวยการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๑  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงกําหนดวิธีการเบิกจายเงินตามคปูองเพือ่รับ
หรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
๒๕๕๐)  ไวดังนี้ 

 ๑. การเบิกจายเงินจากคลัง 
   ๑.๑  เมื่อศูนยการศึกษาพิเศษ ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดในรายการเงินอุดหนุนสําหรับคนพิการ

ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและ
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหดําเนินการ
เบิกเงินจากคลังจังหวัดทั้งจํานวน 

 ๑.๒  เปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ช่ือบัญชี  “เงินอุดหนุนคูปอง ศูนยการศึกษา
พิเศษ............................”   เพื่อนําเงินอุดหนุนตามขอ ๑.๑ ฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปดไว 

 ๑.๓  จัดทําบัญชีควบคุมการรับ-จาย 

๒. การเบิกจายเงินใหกับหนวยบริการ 
 เพื่อใหการปฏิบัติเกิดความถูกตองและเปนแนวทางเดียวกันในการเบิกจายเงินใหกับหนวยบริการ    
ใหศูนยการศึกษาพิเศษดําเนินการตรวจสอบและเบิกจายเงินดังนี้ 
  ๒.๑  การตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานการใหดําเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๑.๑  ตรวจสอบแบบคําขอรับเงินการใหบริการ โดยตรวจสอบความครบถวนของแบบคําขอ 
สิทธิการเปนหนวยบริการตามที่ลงทะเบียนไวกับศูนยการศึกษาพิเศษ  และความถูกตองของจํานวนเงินตาม
คูปองที่ขอรับทั้งหมดกับจํานวนเงินที่ขอเบิก 
   ๒.๑.๒  ตรวจสอบคูปองโดยตรวจเลขที่ของคูปองใหตรงกับตนขั้ว ช่ือผูรับบริการ รหัสบริการ 
ช่ือบริการ มูลคาคูปอง ระยะเวลาสิ้นสุดการใชคูปอง การลงลายมือช่ือใหครบถวน ๓ สวน(ช่ือผูอนุมัติ 
ผูรับบริการ และหนวยใหบริการ)  กรณีผูรับบริการไมอาจลงลายมือช่ือได ใหใชลายพิมพนิ้วมือ หรือลายพิมพ
นิ้วเทา หรือแกงไดแทน ในกรณีผูรับบริการในระดับไมเกินประถมศึกษา หรือพิการคอนขางมาก ใหผูใชอํานาจ
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ปกครอง หรือผูปกครอง หรือผูบริหารสถานศึกษาลงลายมือช่ือแทน และลายมือช่ือของหนวยบริการตองเปน
ลายมือช่ือที่ใหไวกับศูนยการศึกษาพิเศษ ซ่ึงอาจจะมีมากกวาหนึ่งลายมือช่ือก็ได แตตองไมเกิน ๓ ลายมือช่ือ  
  ๒.๑.๓  ตรวจสอบแบบบันทึกการใหบริการ/ใบสงของหรือใบเสร็จรับเงิน ใหมีขอมูลครบถวน 
โดยตรวจสอบ การใหบริการตามรหัส ช่ือการใหบริการ รายการที่บันทึกการใหบริการตรงกับคูปอง และ
ตรวจสอบสิทธิการเปนผูใหบริการหรือหนวยบริการ ตามที่ลงทะเบียนไวกับศูนยการศึกษาพิเศษ 
   ๒.๑.๔  จัดทําหนางบสรุปจํานวนเงินที่ขอเบิกตามที่ไดตรวจสอบแลว สงใหเจาหนาที่การเงิน
เพื่อดําเนินการเบิกจายตอไป 

  ๒.๒   การเบิกจายเงิน 
      เมื่อเจาหนาที่การเงินไดรับเอกสารหลักฐานจากการตรวจสอบตามขอ ๒ .๑ แลว                 
ใหดําเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๒.๑   ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนเงินที่ระบุในคูปองที่ขอรับทั้งหมดกับจํานวนเงิน
ที่ขอเบิก วาถูกตองตรงกันหรือไม 
  ๒.๒.๒  ตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือที่สามารถจายใหกับหนวยบริการได 
  ๒.๒.๓  เสนอหลักฐานการขอเบิกเงินตอผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เพื่ออนุมัติการ
จายเงินใหกับหนวยบริการ 
  ๒.๒.๔  ดําเนินการเบิกจายเงินใหกับหนวยบริการโดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารที่
หนวยบริการไดใหไวกับศูนยการศึกษาพิเศษ และใหถือสําเนาใบโอนเงินเปนหลักฐานการจายเงิน  
  ๒.๒.๕  ศูนยการศึกษาพิเศษแจงการโอนเงินใหหนวยบริการ  เมื่อหนวยบริการไดรับเงินคา
ใหบริการแลว ใหสงใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินใหกับศูนยการศึกษาพิเศษ 
  ๒.๒.๖  บันทึกบัญชีควบคุมการจายเงินใหเปนปจจุบันในสมุดบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวของ 
   ๒.๒.๗  เก็บหลักฐานการเบิกจายเงิน เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

๓.  เงินอุดหนุนที่ไดรับใหสามารถใชจายไดสองปงบประมาณตอเนื่องกัน กรณีมีเงินคงเหลืออยูเกิน
สองปงบประมาณ ใหนําสงเปนเงินรายไดแผนดิน  

๔.  ดอกผลที่เกิดจากการนําเงินอุดหนุนฝากธนาคารใหนําสงเปนเงินรายไดแผนดิน  
  ๕.  ใหเจาหนาที่การเงินสรุปรายงานผลการเบิกจายเงินอุดหนุนตามคูปองในแตละเดือน  เสนอ

ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนถัดไป และจัดสงรายงานผลการเบิกจายเงิน
ประจําเดือนไปยังสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

๖.  การเบิกจายเงินอุดหนุนตามคูปองในแตละปการศึกษาใหหนวยบริการสงหลักฐานการขอรับเงิน
การใหบริการใหแลวเสร็จ ภายในปการศึกษานั้นๆ (ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม) และใหศูนยการศึกษาพิเศษ
เบิกจายเงินใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ในปการศึกษาถัดไป 
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 ๗.  วิธีการเบิกจายเงินตามคูปองกรณีใชคูปองขามจังหวัด 
   คนพิการสามารถนําคูปองที่ไดรับจากศูนยการศึกษาพิเศษไปขอรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความ

สะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ไดทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรไทยโดย 
  ๗.๑  ใหคนพิการนําคูปองและสําเนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ไปขอรับบริการจาก        
ผูใหบริการ หรือหนวยบริการที่ไดลงทะเบียนไวกับศูนยการศึกษาพิเศษที่ประสงคจะขอรับบริการ 
  ๗.๒  เมื่อผูใหบริการหรือหนวยบริการใหบริการแกคนพิการแลว  ใหหนวยบริการสงคูปอง
พรอมสําเนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  แบบคําขอรับเงินการใหบริการและแบบบันทึกการใหบริการ 
เพื่อขอรับเงินการใหบริการจากศูนยการศึกษาพิเศษที่หนวยบริการลงทะเบียนไว         
  ๗.๓  ใหศูนยการศึกษาพิเศษ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เชนเดียวกันกับขอ ๒.๑.๑  ขอ ๒.๑.๒ 
(ยกเวน การตรวจสอบตนขั้วของคูปอง) และขอ ๒.๑.๓  และสงเอกสารหลักฐานเบิกเงินใหกับหนวยบริการไป
ยังศูนยการศึกษาพิเศษผูจายคูปอง 
  ๗.๔  เมื่อศูนยการศึกษาพิเศษผูจายคูปองไดรับเอกสารหลักฐานตามขอ ๗.๓ แลว ใหตรวจสอบ
ความถูกตอง และดําเนินการ ตามขอ ๒.๒ ( ยกเวนขอ ๒.๒.๕ ) 
  ๗.๕   คาธรรมเนียมการโอนเงินตามที่ธนาคารเรียกเก็บใหเปนภาระของหนวยบริการ โดยศูนย
การศึกษาพิเศษผูจายเงินจะหักจากจํานวนเงินที่หนวยบริการจะไดรับ  
  ๗.๖  เมื่อศูนยการศึกษาพิเศษผูจายคูปองไดโอนเงินคาใหบริการแกหนวยบริการแลว ใหแจง
ศูนยการศึกษาพิเศษที่ขอเบิกเงินทราบ 
  ๗.๗ เมื่อศูนยการศึกษาพิเศษผูขอเบิกเงิน ไดรับทราบแลว  ใหแจงหนวยบริการทราบและประสานให
หนวยบริการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินในนามศูนยการศึกษาพิเศษผูจายคูปอง  และสงใหศูนย
การศึกษาพิเศษผูขอเบิก ภายใน  ๕  วันทําการ 
  ๗.๘   ใหศูนยการศึกษาพิเศษผูขอเบิกสงใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินใหศูนยการศึกษา
พิเศษผูจายคูปอง ใหแลวเสร็จภายใน  ๕  วันทําการ 
   
   วิธีการเบิกจายเงินตามคูปองเพื่อรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา (ฉบับแกไข เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

 

 
 
(นายธีระ  จันทรรัตน) 

        ผูอํานวยการสํานักบรหิารงานการศกึษาพิเศษ 
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คําสั่งสํานักบริหารงานการศกึษาพิเศษ 

ที่                 / 2549 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานกําหนดแนวทางการบริหารจัดการระบบกระจายสื่อ 

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

  สืบเนื่องจากการประชุมโครงการเรงรัด   พัฒนา   ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงฯ คร้ังที่  9  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2549  ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา  5 จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ประชุมไดพิจารณาระบบการใหบริการกระจายสื่อ              
ตามกฎกระทรวง  ของศูนยการศึกษาพิเศษ   สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มตั้งแตการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
การอนุมัติ  IEP  การนําคูปองไปขอรับบริการตลอดจนการนําคูปองไปเบิกเงิน พบวาที่ผานมา     
มีปญหาคอนขางมาก เนื่องจากการปฏิบัติ ยังไมเปนไปในทางเดียวกัน  และระบบการควบคุม 
ติดตาม และตรวจสอบยังไมชัดเจนเพียงพอ 
  เพื่อใหปญหาดังกลาวไดรับการแกไข สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ที่ประชุมมีมติแตงตั้งคณะทํางาน 2 ชุด ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
  1. คณะทํางานจัดทําคูมือการดําเนินงานระบบการใหบริการกระจายสื่อ 
 1.1 นายชลิต     วิพัทนะพร                  ประธานคณะทํางาน   
  ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 1 จังหวดันครปฐม 
 1.2 นางสรวีย     ดอกกหุลาบ       คณะทํางาน 
 ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 12 จังหวดัชลบุรี  
 1.3 นายเจริญ     แจมใส       คณะทํางาน 
 ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพเิศษ ประจําจังหวัดสมุทรสาคร 
 1.4 นายรุงโรจน     นิ่มนวลเกต ุ      คณะทํางาน 
 ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพเิศษ ประจําจังหวัดสมุทรปราการ 
                                   1.5 นายสุรสิทธิ์     อุปลา       คณะทํางาน 
 ศูนยการศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวดัขอนแกน 
                                   1.6 นายนิรันดร     สินไพบูลย      คณะทํางาน 
 ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม 
 
 

/1.7 นายจนิดา... 
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 1.7 นายจนิดา     ผาสุข         คณะทํางานและเลขานกุาร 
 สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ        

 1.8 นางอารีย     สกุลรัตนเจริญ           คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ        

 ใหคณะทาํงานมีหนาที่ กําหนดขัน้ตอนแนวปฏิบัติระบบการใหบริการกระจายสื่อ 
ที่ชัดเจนตามระเบียบทีเ่กีย่วของตางๆ 

 2. คณะทํางานกําหนดแนวทาง ควบคุม ติดตาม ประเมินและตรวจสอบระบบ
กระจายสื่อ 
 2.1 นางสมบรูณ     อาศิรพจน      ประธานคณะทํางาน 
 ศูนยการศกึษาพิเศษ       สวนกลาง 
 2.2 นางอุทัยวรรณ     จันทหาร      คณะทํางาน 
 ศูนยการศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวดัสุพรรณบุรี 
 2.3 นายเฉลิมชาติ     ชํานาญณรงค      คณะทํางาน 
 ศูนยการศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวดัลพบุรี 
 2.4 นายวีระ     กิ่งแกว       คณะทํางาน 
 ศูนยการศกึษาพิเศษ ประจําจงัหวัดสมุทรสงคราม 
 2.5 นายวิรัตนชัย     ยงวณิชย  คณะทํางาน 
 ศูนยการศกึษาพิเศษ ประจําจงัหวัดนนทบุรี 
 2.6 ผูแทนกลุมแผนงานและงบประมาณ   คณะทํางาน 
 สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 
 2.7 นายสิทธิ     ศิวาโมกข                                        คณะทํางานและเลขานุการ 
 สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 
 2.8 นายธเนศ    แซแต                                     คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ                                

 ใหคณะทํางานมีหนาที่กําหนดแนวทางและรูปแบบการควบคุม ติดตาม ประเมิน
และตรวจสอบการใหบริการ ใหมีความรัดกุม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

      ส่ัง ณ วันที่            กรกฎาคม 2549 
 
 

(นายธีระ     จนัทรรัตน) 
        ผูอํานวยการสํานักบรหิารงานการศกึษาพิเศษ 
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ดรรชนีสบืคน 
           หนาสืบคน 

 
สําหรับคนพิการ/ผูปกครอง 
 - แบบฟอรม  คป. 01    แบบคําขอสิ่งอํานวยความสะดวกฯ                 12 
       คป. 03   แบบคํารองขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงรายการคูปอง                20 

สําหรับสถานศึกษา 
 - แบบฟอรม คป. 02   ทะเบยีนควบคุมการจายคูปองสิ่งอํานวยความสะดวกฯ               18 
 คป. 03   แบบคํารองขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงรายการคูปอง                 20 
 คป. 04   แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเปนคนพกิาร                21 

สําหรับศูนยการศึกษาพิเศษ 
 - แบบฟอรม คป. 05   แบบเสนอขอการรับรองและผลการพิจารณารับรองหนวยบริการ       28 
        และผูใหบริการ    
  คป. 06   ทะเบยีนหนวยบริการและผูใหบริการ                 29 

คป. 07   แบบรายงานความตองการ/บัญชีอนุมัติส่ิงอํานวยความสะดวกฯ               32              
คป. 02   ทะเบยีนควบคุมการจายคูปองสิ่งอํานวยความสะดวกฯ              33 

สําหรับคณะอนุกรรมการฯ 
 - แบบฟอรม คป. 07  แบบรายงานความตองการ/บัญชีอนุมัติส่ิงอํานวยความสะดวกฯ               39 
 คป. 08  บัญชชีะลอการขอสิ่งอํานวยความสะดวกฯ                 40 
 คป. 09  บัญชยีกเลิกการขอสิ่งอํานวยความสะดวกฯ                41 

สําหรับหนวยบริการและผูใหบริการ 
 - แบบฟอรม คป. 10  ใบสมคัรเพื่อเปนหนวยบริการตามกฎกระทรวงฯ                    47 
 คป. 11  รายการสินคาที่จะใหบริการตามกฎกระทรวงฯ (บัญชี ข)              48 
 คป. 12   หนังสือมอบอํานาจ               49 
 คป. 13  ใบสมคัรเพื่อเปนผูใหบริการตามกฎกระทรวงฯ                     50 
 คป. 14   แบบบันทกึการใหบริการ                  51 
 คป. 15   แบบคําขอรับเงินการใหบริการสําหรับผูใหบริการ                52 
 คป. 16   แบบคําขอรับเงินการใหบริการสําหรับหนวยบริการ               53 
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คณะบรรณาธิการกิจ 

1. นางสมบูรณ อาศิรพจน ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพเิศษ สวนกลาง 
2. นายชลิต วิพัทนะพร ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 1 

  จังหวดันครปฐม 
3. นางอุทัยวรรณ จันทหาร ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 5  

    จังหวดัสุพรรณบุรี 
 4. นายเฉลิมชาต ิ ชํานาญณรงค ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 6 
    จังหวดัลพบุรี 
 5. นางสรวีย ดอกกหุลาบ ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 12 
    จังหวดัชลบุรี 
 6. นายวิรัตนชัย ยงวณิชย ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพเิศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี 
 7. นายเจริญ แจมใส ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพเิศษ ประจําจังหวัด 
    สมทุรสาคร 
 8. นายรุงโรจน นิ่มนวลเกต ุ ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพเิศษ ประจําจังหวัด 
    สมุทรปราการ 
 9. นายวีระ กิ่งแกว ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพเิศษ ประจําจังหวัด 
    สมุทรสงคราม 
 10. นายนิรันดร สินไพบูลย ศูนยการศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวดัเชียงใหม 
 11. นายสุรสิทธิ์ อุปลา ศูนยการศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวดัขอนแกน 
 12. นายจํารูญ มากสกุล ศูนยการศกึษาพิเศษ สวนกลาง 
 13. นางสาวมนิสากานต ฉ่ําชื่น ศูนยการศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวดันครปฐม 
 14. นายอรรถพล พุมทอง ศูนยการศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวดัสุพรรณบุรี 
 15. นางสาวกฤษฎา มวงศรีพิทักษ ศูนยการศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวดัลพบุรี 
 16. นางเพชรรัตน รักสุภาพ ศูนยการศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวดัลพบุรี 
 17. นางสาวเกศนิ ี จันทรคลาย ศูนยการศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวดัลพบุรี 
 18. นางสาวปรีชาภรณ ภุมรินทร ศูนยการศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

19. นางพวงมณี ชัยเสรี เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว ปฏิบัติหนาที่  
   ในตําแหนง หัวหนากลุมแผนงานและงบประมาณ และ  
   รองผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

20. นายจนิดา ผาสุข หัวหนากลุมสือ่เทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวก 
  ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
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21. นายสิทธิ ศิวาโมกข กลุมสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอาํนวยความสะดวก 
  ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

22. นายชาติชาย เพ็ชรผดุง กลุมสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอาํนวยความสะดวก 
  ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

 23. นางอารีย สกุลรัตนเจริญ กลุมสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอาํนวยความสะดวก 
  ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

 24. วาที่ ร.อ.อารักษ ตังครโยธิน กลุมสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอาํนวยความสะดวก 
  ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

 25. นายธเนศ แซแต กลุมสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอาํนวยความสะดวก 
  ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

 26. นางสาวศศ ิ แซเฮา กลุมสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอาํนวยความสะดวก 
  ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

 27. นางสาวนพวรรณ คงทน กลุมสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอาํนวยความสะดวก 
  ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

 28. วาที่ ร.ต.หญิงสิริลักษณ   ใจเดช กลุมสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอาํนวยความสะดวก 
  ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

 29. นางสาวปาริชาติ คําใบ กลุมสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอาํนวยความสะดวก 
  ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
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