สิทธิประโยชน์ของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
สิทธิที่สาคัญของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้แก่
๑. การกาหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กร
เอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระทามิได้
๒. คนพิการอาจยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวคนพิการต่อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด ใน
กรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถหรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพ
ความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นคาขอด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลคนพิการ
แล้วแต่กรณี จะยื่นคาขอแทนก็ได้
๓. คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจน
สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ เช่น
(๑) การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ
(๒) การศึกษา
(๓) การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
(๔) การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างเต็มที่
(๕) การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและบริการ
อันเป็น สาธารณะ ผลิตภัณฑ์ที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิต การช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหา
ทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี
(๖) ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสาหรับคนพิการทุกประเภท
(๗) บริการล่ามภาษามือ
(๘) สิทธิที่จะนาสัตว์นาทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์นาทาง หรือเครื่องช่วยความพิการใด ๆ
ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใด ๆ
(๙) การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ และ
(๑๐) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ หรือการจัดให้มีสวัสดิการอื่น
๔. ผู้ช่วยคนพิการ ให้มีสิทธิได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าบริการและค่าธรรมเนียม
๕.คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลคนพิการ มีสิทธิได้รับการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดูจาก
หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีสถานสงเคราะห์เอกชนจัดที่อยู่อาศัยและสวัสดิการให้แล้ว รัฐต้องจัดเงินอุดหนุน
ให้แก่สถานสงเคราะห์เอกชนนั้น

๖. ผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับบริการให้คาปรึกษา แนะนา ฝึกอบรมทักษะ การเลี้ยงดู การจัดการ
ศึกษา การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทา ตลอดจนความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อให้พึ่งตนเองได้
๗.คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษี ตามที่กฎหมายกาหนด
๘.องค์กรเอกชนที่จัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กาหนด มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี
หรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจานวนเงินค่าใช้จ่าย
๙.เงินสนับสนุนแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑๐.สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้รับเงินสนับสนุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ
๑๑.กู้เงินเพื่อการประกอบอาชีพ
๑๒.เข้าทางาน โดยนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทางาน
๑๓.เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่น
๑๔.เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการสาธารณะอื่น ซึ่งได้จัดอุปกรณ์
สิ่งอานวยความสะดวก หรือบริการสาหรับคนพิการมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี หรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละ
ของจานวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกาหนดและ
๑๕.นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้าง คนพิการเข้าทางานมากกว่าร้อยละหกสิบของ
ลูกจ้างในสถานประกอบการนั้น โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันในปีภาษีใดมีสิทธิได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้นตามที่กฎหมายกาหนด
สิทธิประโยชน์ที่สาคัญของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายต่างๆ
เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เป็นต้น ได้แก่
1. เบี้ยความพิการ – คนพิการทุกคนที่มีสมุด/บัตรประจาตัวคนพิการมีสิทธิลงทะเบียนขอรับเบี้ยความ
พิการคนละ 500 บาท/เดือน
2. การลดหย่อนภาษีเงินได้ - สาหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีรายได้มีสิทธิได้รับการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้คนละ 60,000 บาท ตั้งแต่รายได้ของปี 2552 โดยไม่ต้องมีคาสั่งศาลให้คนพิการเป็นผู้ไร้
ความสามารถ ดังนั้น คนพิการต้องระบุชื่อผู้ดูแลคนพิการในสมุด/บัตรประจาตัวคนพิการเพื่อขอรับสิทธิ
ดังกล่าวและสิทธิอื่นๆ
3. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ – คนพิการมีสิทธิได้รับบริการ ฟื้นฟู
สมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ รวม 26 รายการ ได้แก่
3.1 การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษด้วยวิธีอื่นๆ ตามชุด
สิทธิประโยชน์

3.2 การแนะแนว การให้คาปรึกษา และการจัดบริการเป็นรายกรณี
3.3 การให้ยา ผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และหัตถการพิเศษอื่นๆ เพื่อการบาบัด ฟื้นฟู เช่น การฉีด
ยาลดเกร็ง การรักษาด้วยไฟฟ้า Hemoencephalography (HEG )เป็นต้น
3.4 การศัลยกรรม
3.5 การบริการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น พยาบาลจิตเวช เป็นต้น
3.6 กายภาพบาบัด
3.7 กิจกรรมบาบัด
3.8 การแก้ไขการพูด ( อรรถบาบัด)
3.9 พฤติกรรมบาบัด
3.10 จิตบาบัด
3.11 ดนตรีบาบัด
3.12 พลบาบัด
3.13 ศิลปะบาบัด
3.14 การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน
3.15 การพัฒนาทักษะในการสื่อความหมาย
3.16 การบริการส่งเสริมพัฒนาการหรือบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
3.17 การบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่น นวดไทย ผังเข็ม เป็นต้น
3.18 การพัฒนาทักษะทางสังคม สังคมสงเคราะห์ และสังคมบาบัด เช่น กลุ่มสันทนาการ เป็นต้น
3.19 การประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพหรือการประกอบอาชีพ
3.20 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
3.21 การบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านสื่อในรูปแบบที่เหมาะสมกับความพิการ
ซึ่งคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
3.22 การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ช่วยคนพิการ
3.23 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน การเยี่ยมบ้าน กิจกรร
การให้บริการเชิงรุก
3.24 การฝึกทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน เช่น การฝึกทักษะชีวิต การฝึกทักษะการดารงชีวิต
สาหรับคนพิการ การฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เป็นต้น
3.25 การบริการทันตกรรม เช่น การเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นต้น
3.26 การให้บริการเกี่ยวกับกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยความพิการ
หรือสื่อส่งเสริมพัฒนาการ
4. บริการจัดการศึกษา – คนพิการมีสิทธิเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาของรัฐทั้งการ ศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี รวมถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง และระดับปริญญาตรี

5. บริการจ้างงานคนพิการ - กระทรวงแรงงานกาลังดาเนินการกาหนดระเบียบให้สถานประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทางานในอัตราส่วนจานวนลูกจ้างทั้งหมด 50 คน ต่อ คน 1 พิการ ทั้งนี้
หากสถานประกอบการเอกชนไม่รับคนพิการเข้าทางานจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ หรือส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เช่น ให้สัมปทาน จัด
สถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการ ทั้งนี้หน่วยงานราชการที่ไม่รับคนพิการเข้าทางานไปต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ แต่ต้องส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเช่นเดียวกัน
6. บริการล่ามภาษามือ – คนพิการหรือคนหูหนวกมีสิทธิขอบริการล่ามภาษามือในกรณีต่อไปนี้
6.1 การใช้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข
6.2 การสมัครงานหรือการติดต่อประสานงานด้านการประกอบอาชีพ
6.3 การร้องทุกข์ การกล่าวโทษ หรือเป็นพยานในชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
6.4 การเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม รวมทั้งเป็นผู้บรรยายโดยหน่วยงานภาครัฐ
หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นผู้จัดซึ่งมีคนพิการทางการได้ยินเข้าร่วมด้วย
6.5 บริการอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือประกาศกาหนด
7. บริการสวัสดิการสังคม – คนพิการมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามความเหมาะสม ดังนี้
7.1 ผู้ช่วยคนพิการ (สาหรับคนพิการระดับรุนแรง) ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน และ
ลงทะเบียนแล้ว
7.2 ค่าใช้จ่ายสาหรับจัดทาสิ่งอานวยความสะดวกที่สถานที่พัก
7.3 สถานที่เลี้ยงดูสาหรับคนพิการไร้ที่พึ่ง
8. บริการสิ่งอานวยความสะดวก– หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องจัดให้คนพิการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ได้ เช่น บริการข้อมูลข่าวสาร บริการขนส่งสาธารณะ บริการในการเดินทาง
และบริการให้สัตว์นาทางเดินทางกับคนพิการ เป็นต้น
9. บริการเงินกู้ – คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการเพื่อการประกอบอาชีพได้ ทั้งการกู้รายบุคคลและการกู้เป็นกลุ่ม ทั้งนี้ ในกรณีการประกอบอาชีพเกิด
ความเสียหายจากภัยพิบัติใดๆ จะได้รับการพิจารณาตัดหนี้สูญด้วย

สิทธิประโยชน์สาหรับผู้ด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาสเป็นบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับสิทธิประโยชน์/บริการจากกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม แยกได้เป็น 7 กลุ่ม มีรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่ผู้ด้อยโอกาสแต่ละกลุ่มจะได้รับ ดังนี้
1. สตรีด้อยโอกาส
(1) อุปการะในสถานแรกรับ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการฝึก อบรม
อาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพ รวม 11 แห่ง
(2) ส่งเสริมการฝึกอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท และให้กู้ยืม
เงินทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการฯ
(3) ให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 15,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ย ผ่อนชาระ
คืนภายใน 5 ปี
(4) รับแจ้งเหตุ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แรงงานเด็กและโสเภณีเด็ก และศูนย์ประสาน
การให้ความช่วยเหลือ ผู้ถูกบังคับค้าบริการทางเพศ (ศ.ช.พ.)
2. คนพิการ จะได้รับการสงเคราะห์ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
(1) ให้บริการจดทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (การจดทะเบียนคนพิการ จาเป็นต้องให้ข้อมูลใน
รายละเอียดและบันทึกลงในแบบจดทะเบียนคนพิการฉบับจริงของกรมประชาสงเคราะห์เท่านั้น)
(2) ให้การสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในสถานสงเคราะห์ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพและศูนย์
พัฒนาอาชีพ17 แห่ง
(3) ให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการ
(4) ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว
(5) ให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพอิสระ รายละไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เสียดอกเบี้ย ผ่อนชาระคืน
ภายใน 5 ปี
(6) ให้เบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท/คน สาหรับผู้พิการที่ไม่สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพและฐานะยากจน
(7) จัดหางานให้คนพิการ
3. ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
และไม่มีรายได้จะได้รับบริการ ดังนี้
(1) ได้รับอุปการะในสถานสงเคราะห์ 17 แห่ง
(2) ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม เช่น บริการทางการแพทย์ กายภาพบาบัด นันทนาการ ฯลฯ ที่
ศูนย์บริการ ทางสังคมผู้สูงอายุ 13 แห่ง

(3) ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 300 บาท / เดือน / คน
(4) จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเยี่ยมเยียนคนชราในชุมชน
4. คนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน จรจัด ไร้ที่พึ่ง ไม่มีที่อยู่อาศัย คนขอทาน จะได้รับบริการ ดังนี้
(1) ให้การสงเคราะห์ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และศูนย์ฝึกอาชีพ 10 แห่ง
(2) สงเคราะห์ครอบครัว และให้ที่พักชั่วคราว
(3) จัดชุดปฏิบัติการออกสารวจและช่วยเหลือเฉพาะหน้าตามที่สาธารณะ
5. ผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัยต่าง ๆ อาทิ อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ จะได้รับการสงเคราะห์ทั้ง
เฉพาะหน้า และระยะยาว ดังนี้
(1) สงเคราะห์เป็นเงิน เช่น ค่าจัดการศพ เงินสงเคราะห์ครอบครัว เงินทุนการศึกษา และ อื่น ๆ ตามที่
กาหนด ในระเบียบ
(2) สงเคราะห์เป็นสิ่งของ เช่น วัสดุสมทบสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจา ยุ้งข้าวเครื่องอุปโภค
บริโภค เครื่องครัว เครื่องมือประกอบอาชีพ และเครื่องมืออื่น ๆ ที่จาเป็นต่อชีวิตประจาวัน
(3) บริการ ช่วยเหลือจัดเลี้ยงอาหารตามความจาเป็น จัดสร้างหรือดัดแปลงที่พักชั่วคราว จัดหาที่อยู่
ชั่วคราว ส่งกลับภูมิลาเนา ส่งโรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะห์ตามแต่กรณี ฯลฯ
6. ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์
(1) ให้การสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์เด็ก 4 แห่ง
(2) ให้เบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท/เดือน/คน
(3) ให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวและทุนประกอบอาชีพ 5,000 บาท/คน
(4) ให้คาปรึกษาแนะนา
กรณีเป็นผู้ใช้แรงงานที่ติดเชื้อเอดส์ สามารถขอทุนช่วยเหลือได้ไม่เกินทุนละ 20,000 บาท โดย
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ทุนฝึกอาชีพ ทุนประกอบอาชีพ และทุนการศึกษาบุตร
7. ครอบครัวยากจน
(1) ให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพการปลอดดอกเบี้ย รายละไม่เกิน 15,000 บาท ไม่เสียดอกเบี้ย ผ่อน
ชาระคืนภายใน 5 ปี
(2) ให้การสงเคราะห์ครอบครัว ๆ ละ ไม่เกิน 2,000 บาท ให้ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
(3) ช่วยเหลือเป็นเงินทุนเมื่อมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 5 – 10 คน ๆ ละ ไม่เกิน 4,000 บาท
(4) บริการที่พักชั่วคราว
(5) ให้ทางานมีรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวในชนบท
(6) ฝึกอบรมวิชาชีพตัดผม
(7) บริการรับจานาในสถานธนานุเคราะห์ 29 แห่ง

ขั้นตอนในการจดทะเบียน
ในการไปยื่นขอจดทะเบียน คนพิการหรือผู้จดทะเบียนแทนจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. นาเอกสารที่เตรียมไว้ไปยื่นขอจดทะเบียนที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
ลาปาง(พมจ.ลาปาง) ศาลากลางจังหวัดลาปาง หรือ ที่ อบต.ทุ่งกว๋าว เพื่อส่งต่อไปยัง สานักงาน พมจ.
ลาปาง ในกรณีที่ไม่สะดวกเดินทางไปเอง
2. ยื่นคาร้องขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารต่อ
เจ้าหน้าที่
3. กรอกแบบฟอร์มขอจดทะเบียน
4. เมื่อเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนแล้ว คนพิการจะได้รับ
บัตรประจาตัวคนพิการเพื่อนาไปแสดงต่อหน่วยงานที่ไปขอรับการบริการแต่ละประเภท

บริการที่คนพิการควรได้รับ
เมื่อคนพิการได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะมีสิทธิรับบริการดังต่อไปนี้
1. บริการทางการแพทย์ ได้แก่ การรักษาพยาบาลเพื่อ
แก้ไขความพิการ หรือเพื่อปรับสภาพความพิการ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ และคาแนะนาปรึกษาทางการแพทย์
อบต.ทุ่งกว๋าว จะรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ
ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
สอบถามเพิ่มเติม โทร.054-823132 , 081-9938680
2. บริการทางการศึกษา ได้แก่ การเข้าเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการเรียน และ
คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
3. บริการทางการอาชีพ ได้แก่ การจัดฝึกอาชีพ การแนะนาในการประกอบอาชีพ ให้กู้ยืมเงินทุนประกอบ
อาชีพ
4. บริการทางสังคม ได้แก่ การจัดส่งอานวยความสะดวกต่างๆ การจัดหาล่ามภาษามือ และการติดต่อกับหน่วย
บริการต่าง ๆ ให้

การติดต่อขอรับบริการ
การไปติดต่อขอรับบริการจากสถานบริการในด้านต่าง ๆ คนพิการจะต้องปฏิบัติดังนี้
1. นาบัตรประจาตัวคนพิการไปด้วยทุกครั้ง
2. ในกรณีที่ไปสมัครขอรับการฝึกอาชีพ ต้องนาเอกสารต่อไปนี้ไปด้วย

(1) สาเนาทะเบียนบ้าน
(2) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
(3) รูปถ่ายเต็มตัวให้เห็นสภาพคนพิการชัดเจนจานวน 2 รูป
(4) ใบรับรองแพทย์
(5) สาเนาพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ

สิทธิคนพิการ

..โดย..
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
โทร. 054 – 823132
โทรสาร. 054 – 823133

ความหมายของคนพิการ
คนพิการ คือ บุคคลที่มีความผิดปกติหรือ
มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือจิตใจ

อย่างไรที่เรียกว่า “คนพิการ”
คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ทั้งนี้เพราะคนเป็นกาลังสาคัญในการ พัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน แต่ในทุกๆ
สังคมมิได้ มีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเท่าเทียมกันทั้งหมดยังมีบุคคลประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความ ผิดปกติ
หรือความบกพร่องทางด้านร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ ทาให้เป็นอุปสรรค ในการดารงชีวิต การ
ประกอบ อาชีพ และการได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม ซึ่งเราเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าคนพิการ

ประเภทและลักษณะของคนพิการ
คนพิการที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปมีหลายแบบ กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดประเภทของคน
พิการไว้ดังนี้
1. คนพิการทางการมองเห็น
2. คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย
3. คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว
4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
5. คนพิการทางสติปัญญาหรือการรับรู้

คนพิการจะไปรับการสงเคราะห์ได้ที่ไหน
ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 14 กาหนดไว้ว่า ให้คนพิการที่ประสงค์
จะได้รับสิทธิในการสงเคราะห์ การพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ตาม
สถานทีดังต่อไปนี้
1. สานักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตั้งอยู่ที่กรมประชาสงเคราะห์ ถนนกรุงเกษม เขตป้อม
ปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร.2823853, 2821472
2. ทีส่ านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

เอกสารที่ต้องนาไปด้วย
การไปยื่นจดทะเบียนคนพิการต้องนาเอกสารต่อไปนี้ไปด้วย

1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือบัตรประจาตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่น ๆ
ที่ทางราชการออกให้
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
4. ใบประเมินความพิการ โดยแพทย์ของสถานพยาบาล
ของทางราชการ ซึ่งคนพิการต้องไปพบแพทย์ตรวจร่างกาย
หากคนพิการไม่สามารถไปจดทะเบียนด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความพิการมาก มีความลาบากในการ
เคลื่อนไหว หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ญาติหรือผู้อื่นสามารถยื่นจดทะเบียนแทนได้โดยให้นา
เอกสารไปด้วยดังนี้
1. เอกสารของคนพิการที่จะขอจดทะเบียนตามรายการที่ 1- 4
2. เอกสารของผู้จดทะเบียนแทน ดังนี้
2.1 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวคนต่างด้าว หรือ
เอกสารอื่น ๆ ที่ราชการออกให้
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้จดทะเบียนแทน
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