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หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ
โดยที่เห็น เปน การสมควรกําหนดประเภทและหลักเกณฑความพิการเพื่อประโยชนใ นการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหกําหนดประเภทความพิการ ดังนี้
(๑) ความพิการทางการเห็น
(๒) ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
(๓) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
(๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก
(๕) ความพิการทางสติปญญา
(๖) ความพิการทางการเรียนรู
ขอ ๔ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเห็น ไดแก
(๑) ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการ
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการเห็น เมื่อตรวจวัด
การเห็นของสายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลว อยูในระดับแยกวา ๓ สวน ๖๐ เมตร
(๓/๖๐) หรือ ๒๐ สวน ๔๐๐ ฟุต (๒๐/๔๐๐) ลงมาจนกระทั่งมองไมเห็นแมแตแสงสวาง หรือมี
ลานสายตาแคบกวา ๑๐ องศา

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

(๒) ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือการเขาไปมี สวนรว มในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปน ผลมาจากการมี ความบกพรองในการเห็ น
เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาขางที่ดีกวา เมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลว อยูในระดับตั้งแต ๓ สวน
๖๐ เมตร (๓/๖๐) หรือ ๒๐ สวน ๔๐๐ ฟุต (๒๐/๔๐๐) ไปจนถึงแยกวา ๖ สวน ๑๘ เมตร (๖/๑๘)
หรือ ๒๐ สวน ๗๐ ฟุต (๒๐/๗๐) หรือมีลานสายตาแคบกวา ๓๐ องศา
ขอ ๕ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ไดแก
(๑) หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ
การเข า ไปมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม ซึ่ ง เป น ผลมาจากการมี ค วามบกพร อ งในการได ยิ น
จนไมสามารถรับขอมูลผานทางการไดยิน เมื่อตรวจการไดยิน โดยใชคลื่น ความถี่ที่ ๕๐๐ เฮิรตซ
๑,๐๐๐ เฮิรตซ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ ในหูขางที่ไดยินดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียง ๙๐
เดซิเบลขึ้นไป
(๒) หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไป
มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปน ผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยิน เมื่อตรวจวั ด
การไดยิน โดยใชคลื่นความถี่ที่ ๕๐๐ เฮิรตซ ๑,๐๐๐ เฮิรตซ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ ในหูขางที่ไดยิน
ดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียงนอยกวา ๙๐ เดซิเบลลงมาจนถึง ๔๐ เดซิเบล
(๓) ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรอง
ทางการสื่อความหมาย เชน พูดไมได พูดหรือฟงแลวผูอื่นไมเขาใจ เปนตน
ขอ ๖ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ไดแก
(๑) ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรอง
หรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ไดแก มือ เทา แขน ขา อาจมาจากสาเหตุ
อัมพาต แขน ขา ออนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บปวยเรื้อรังจนมีผลกระทบตอการทํางาน
มือ เทา แขน ขา
(๒) ความพิ ก ารทางร า งกาย หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ข อ จํ า กั ด ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรอง
หรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหนา ลําตัว และภาพลักษณภายนอกของรางกายที่เห็นไดอยางชัดเจน

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ขอ ๗ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ไดแก
(๑) ความพิการทางจิ ตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การที่ บุคคลมีขอจํ ากัดในการปฏิบั ติ
กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น หรื อ การเข า ไปมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม ซึ่ ง เป น ผลมาจาก
ความบกพรองหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู อารมณ หรือความคิด
(๒) ความพิ ก ารออทิ ส ติ ก หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ข อ จํ า กั ด ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
ในชีวิตประจําวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปน ผลมาจากความบกพรอง
ทางพัฒนาการดานสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ โดยมีสาเหตุมาจาก
ความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ ๒ ปครึ่ง ทั้งนี้ ใหรวมถึงการวินิจฉัย
กลุมออทิสติกสเปกตรัมอื่น ๆ เชน แอสเปอเกอร (Asperger)
ขอ ๘ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางสติปญญา ไดแก การที่บุคคลมีขอจํากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมี
พัฒนาการชากวาปกติ หรือมีระดับเชาวปญญาต่ํากวาบุคคลทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ
๑๘ ป
ขอ ๙ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเรียนรู ไดแก การที่บุคคลมีขอจํากัดในการ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น หรื อ การเข า ไปมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คมโดยเฉพาะ
ดานการเรียนรู ซึ่งเปน ผลมาจากความบกพรองทางสมอง ทําใหเกิดความบกพรองในดานการอาน
การเขียน การคิดคํานวณ หรือกระบวนการเรียนรูพื้นฐานอื่น ในระดับความสามารถที่ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานตามชวงอายุและระดับสติปญญา
ขอ ๑๐ ใหผูประกอบวิช าชีพเวชกรรม เปน ผูตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการ
ที่ระบุประเภทความพิการตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ หรือขอ ๙ เพื่อประกอบคําขอมีบัตร
ประจําตั วคนพิก ารตามมาตรา ๑๙ แหง พระราชบั ญญัติ สงเสริ ม และพัฒ นาคุณภาพชี วิต คนพิ การ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เวนแตนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัดแลวแตกรณี เห็นวาบุคคลนั้นมีสภาพ
ความพิการที่สามารถมองเห็นไดโดยประจักษจะไมตองใหมีการตรวจวินิจฉัยก็ได
ขอ ๑๑ ให มีค ณะทํา งานเพื่อ ทํา หน าที่ กํา หนดแบบเอกสาร คูมื อ แนวทาง หลัก เกณฑ
การวินิจฉัยความพิการ และวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามขอ ๑๐ ตามประกาศนี้
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ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติรักษาการ
ตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อิสสระ สมชัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ให้กําหนดประเภทความพิการ ดังนี้
(๑) ความพิการทางการเห็น
(๒) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
(๓) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
(๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
(๕) ความพิการทางสติปัญญา
(๖) ความพิการทางการเรียนรู้
(๗) ความพิการทางออทิสติก”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ หลักเกณฑ์กําหนดความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจํากัด
ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่ว มในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็น ผลมาจาก
ความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์หรือความคิด”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙/๑ แห่งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ
“ข้อ ๙/๑ หลักเกณฑ์กําหนดความพิการทางออทิสติก ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิต ประจําวัน หรือการเข้าไปมีส่ว นร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็น ผลมาจากความ
บกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษา และการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุ
มาจากความผิดปกติของสมองและความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุสองปีครึ่ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการวินิจฉัย
กลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอื่น ๆ เช่น แอสเปอเกอร์ (Asperger)”

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งประกาศกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คง
ของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการ ที่ระบุ
ประเภทความพิการตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ หรือข้อ ๙/๑ เพื่อประกอบคําขอ
มีบัตรประจําตัวคนพิการหรือต่อบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เว้นแต่นายทะเบียนกลาง นายทะเบียนจังหวัด หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี เห็นว่าบุคคลนั้นมีสภาพความพิการที่สามารถมองเห็นได้โดยประจักษ์จะไม่ต้อง
ให้มีการตรวจวินิจฉัยก็ได้”
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

