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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
เร่ือง  ประเภทและหลักเกณฑความพิการ 

 

 

โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดประเภทและหลักเกณฑความพิการเพื่อประโยชนในการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๔๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
เร่ือง  ประเภทและหลักเกณฑความพิการ” 

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหกําหนดประเภทความพิการ  ดังนี้ 
(๑) ความพิการทางการเห็น 
(๒) ความพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย 
(๓) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 
(๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  หรือออทิสติก 
(๕) ความพิการทางสติปญญา 
(๖) ความพิการทางการเรียนรู 
ขอ ๔ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเห็น  ไดแก 
(๑) ตาบอด  หมายถึง  การที่บุคคลมขีอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการ

เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการเห็น  เมื่อตรวจวัด
การเห็นของสายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลว  อยูในระดับแยกวา  ๓  สวน  ๖๐  เมตร  
(๓/๖๐)  หรือ  ๒๐  สวน  ๔๐๐  ฟุต  (๒๐/๔๐๐)  ลงมาจนกระทั่งมองไมเห็นแมแตแสงสวาง  หรือมี 
ลานสายตาแคบกวา  ๑๐  องศา 
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(๒) ตาเห็นเลือนราง  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการเห็น   
เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาขางที่ดีกวา  เมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลว  อยูในระดับต้ังแต  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 หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย  ไดแก 
(๑) หูหนวก  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ 

การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยิน 
จนไมสามารถรับขอมูลผานทางการไดยิน  เมื่อตรวจการไดยิน  โดยใชคลื่นความถี่ที่  ๕๐๐  เฮิรตซ  
๑,๐๐๐  เฮิรตซ  และ  ๒,๐๐๐  เฮิรตซ  ในหูขางที่ไดยินดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียง  ๙๐   
เดซิเบลขึ้นไป   

(๒) หูตึง  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไป
มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยิน  เมื่อตรวจวัด 
การไดยิน  โดยใชคลื่นความถี่ที่  ๕๐๐  เฮิรตซ  ๑,๐๐๐  เฮิรตซ  และ  ๒,๐๐๐  เฮิรตซ  ในหูขางที่ไดยิน 
ดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียงนอยกวา  ๙๐  เดซิเบลลงมาจนถึง  ๔๐  เดซิเบล   

(๓) ความพิการทางการสื่อความหมาย  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรอง
ทางการสื่อความหมาย  เชน  พูดไมได  พูดหรือฟงแลวผูอื่นไมเขาใจ  เปนตน   

ขอ ๖ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย  ไดแก 
(๑) ความพิการทางการเคลื่อนไหว  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม 

ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรอง
หรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว  ไดแก  มือ  เทา  แขน  ขา  อาจมาจากสาเหตุ  
อัมพาต  แขน  ขา  ออนแรง  แขน  ขาขาด  หรือภาวะเจ็บปวยเร้ือรังจนมีผลกระทบตอการทํางาน   
มือ  เทา  แขน  ขา   

(๒) ความพิการทางรางกาย  หมายถึง   การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบั ติกิจกรรม 
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรอง
หรือความผิดปกติของศีรษะ  ใบหนา  ลําตัว  และภาพลักษณภายนอกของรางกายที่เห็นไดอยางชัดเจน   
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ขอ ๗ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  หรือออทิสติก  ไดแก 

(๑) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม   ซ่ึงเปนผลมาจาก 

ความบกพรองหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู  อารมณ  หรือความคิด   

(๒) ความพิการออทิสติก   หมายถึง   การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบั ติ กิจกรรม 

ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากความบกพรอง 

ทางพัฒนาการดานสังคม  ภาษาและการสื่อความหมาย  พฤติกรรมและอารมณ  โดยมีสาเหตุมาจาก

ความผิดปกติของสมอง  และความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ  ๒  ปคร่ึง  ทั้งนี้  ใหรวมถึงการวินิจฉัย

กลุมออทิสติกสเปกตรัมอื่น ๆ  เชน  แอสเปอเกอร  (Asperger) 

ขอ ๘ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางสติปญญา  ไดแก  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการ

ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมสีวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมี

พัฒนาการชากวาปกติ  หรือมีระดับเชาวปญญาตํ่ากวาบุคคลทั่วไป  โดยความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ  

๑๘  ป 

ขอ ๙ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเรียนรู  ไดแก  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการ

ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน   หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะ 

ดานการเรียนรู  ซ่ึงเปนผลมาจากความบกพรองทางสมอง  ทําใหเกิดความบกพรองในดานการอาน   

การเขียน  การคิดคํานวณ  หรือกระบวนการเรียนรูพื้นฐานอื่นในระดับความสามารถที่ตํ่ากวาเกณฑ

มาตรฐานตามชวงอายุและระดับสติปญญา 

ขอ ๑๐ ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เปนผูตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการ 

ที่ระบุประเภทความพิการตามขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  หรือขอ  ๙  เพื่อประกอบคําขอมีบัตร

ประจําตัวคนพิการตามมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  เวนแตนายทะเบียนกลาง  หรือนายทะเบียนจังหวัดแลวแตกรณี  เห็นวาบุคคลนั้นมีสภาพ

ความพิการที่สามารถมองเห็นไดโดยประจักษจะไมตองใหมีการตรวจวินิจฉัยก็ได 

ขอ ๑๑ ใหมีคณะทํางานเพื่อทําหนาที่กําหนดแบบเอกสาร  คูมือ  แนวทาง  หลักเกณฑ 

การวินิจฉัยความพิการ  และวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามขอ  ๑๐  ตามประกาศนี้   
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ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติรักษาการ

ตามประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อิสสระ  สมชัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 


