
ติดต่อสอบถามการเข้าถึงสิทธิของคนพกิาร บริการที�คนพกิารควรได้รับ        
� สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคน

พิการแห่งชาติ(พก.) และกองส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทรศพัทต์อบรับ
อตัโนมตัิ ๐๒-๓๕๔๕๕๐๑ โทรศพัท ์               
๐๒-๓๕๔๓๓๘๘ โทรสาร ๐๒- ๓๕๔๓๘๙๙ 

� ศูนยช์่วยเหลือทางสังคม กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั1นคงของมนุษย ์(OSCC)           
โทร ๑๓๐๐ 

� สาํนกัคุม้ครองสวสัดิภาพชุมชน ศูนยค์ุม้ครอง
สวสัดิภาพชุมชนกรมพฒันาสังคมและ
สวสัดิการ โทร ๐๒-๓๐๖๘๙๙๐                      
โทรสาร ๐๒-๓๕๔๓๑๔๐-๑  

� สาํนกังานพฒันาสังคมและความมั1นคงของ
มนุษยจ์งัหวดั (พมจ.) ศาลากลางจงัหวดั/ศูนย์
ราชการจงัหวดั ทุกจงัหวดั 

� สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ         
โทร ๑๓๓๐ 

� สาํนกับริหารการศึกษาพิเศษ                           
โทร ๐๒- ๖๒๘๘๙๗๒ , ๐๒-๒๘๒๕๘๒๐ 

� กรมจดัหางาน กระทรวงแรงงาน                        
โทร  ๐๒-๒๔๕๐๙๖๔,  ๐๒- ๒๔๘๒๒๗๘ 

� สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรง          
โทร ๐๒- ๖๙๑๘๔๓๗ 

� ศูนยจ์ดัหางานคนพิการพระมหาไถ่ โทร ๑๔๗๙ 

 

 เมื1อคนพิการไดร้ับการจดทะเบียนแลว้ จะไดร้ับ 

บริการดงันีC   
๑. บริการทางการแพทย ์ไดแ้ก่ การรักษาพยาบาล 
เพื1อแกไ้ขความพิการ หรือเพื1อปรับสภาพความพิการ 
อุปกรณ์เครื1องใชต้่าง ๆ และคาํแนะนาํปรึกษา
ทางการแพทย ์ 
 ๒. บริการทางการศึกษา ไดแ้ก่ การเขา้เรียน                   
ในสถานศึกษาต่าง ๆ อุปกรณ์ และค่าใชจ้่ายในการ
เรียน และคาํแนะนาํปรึกษาเกี1ยวกบัการศึกษา  
๓. บริการทางการอาชีพ ไดแ้ก่ การจดัฝึกอาชีพ  
การแนะนาํในการประกอบอาชีพ ใหกู้ย้มืเงินในการ
ประกอบอาชีพ  
๔. บริการทางสังคม ไดแ้ก่ การจดัส่งอาํนวย  
ความสะดวกต่างๆ การจดัหาล่ามภาษามือ และการ
ติดต่อกบั หน่วยบริการต่าง ๆ ให ้
 
 
  
 
 
 
 
 

 
  
  
  

  

  

ประชาสัมพนัธ์สิทธิของ 

คนพกิาร 

 

 

 

 

 

        จัดทาํโดย 

        สํานักงานปลดั อบต. 

          องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 

                      อาํเภอสูงเนิน  จังหวดันครราชสีมา 

             ติดต่อสอบถามโทร : ๐๔๔- ๒๔๙-๗๖๕ 

 
 
 



ความหมายของคนพกิาร 

ประเภทและลกัษณะของคนพกิาร 

การยื�นทาํบัตรประจําตัวคนพกิารรายใหม่           

และต่ออายุบัตรคนพกิาร 
ขั9นตอนการยื�นคําขอลงทะเบียนรับเงินสวสัดิการ

เบี9ยยงัชีพความพกิาร 
 

 
คนพิการ คือ บุคคลที1มีความผดิปกติ หรือมีความ
บกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือ จิตใจ 
คนเป็นทรัพยากรที1มีคุณค่าทัCงนีC  เพราะคนเป็นกาํลงั
สาํคญัในการพฒันาประเทศในทกๆดา้น แต่ในทุกๆ
สังคมมิไดม้ีบุคคลที1มีความรู้ ความสามารถเท่าเทียม
กนัทัCงหมดยงัมีบุคคลประเภทหนึ1งซึ1 งมีความผดิปกติ
หรือความบกพร่องทางดา้นร่างกาย ทางสติปัญญา 
หรือทางจิตใจ ทาํให้เป็นอุปสรรคในการดาํรงชีวติ การ
ประกอบอาชีพ และการไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ของสังคม ซึ1 งเราเรียกบุคคลเหล่านีCวา่ 

“คนพิการ ”  
 

 
ประกาศกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั1นคง
ของมนุษย ์ไดก้าํหนดประเภทของคนพิการไว ้ดงันีC  
๑.คนพิการทางการมองเห็น 
๒.คนพิการทางการไดย้นิหรือสื1อความหมาย 
๓.คนพิการทางกายหรือการเคลื1อนไหว 
๔.คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
๕.คนพิการทางสติปัญญาหรือการรับรู้ 
๖. ความพิการทางการเรียนรู้ 
๗.ความพิการทางออทิสติก 

 

 
 

กรณีการยื1นทาํบตัรประจาํตวัคนพิการรายใหม่และต่อ
อายบุตัรคนพิการจะตอ้งนาํเอกสารต่อไปนีCไปดว้ย 
๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร
ของคนพิการ 
๒. สาํเนาทะเบียนบา้นคนพิการ 
๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิCว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
จาํนวน ๒ รูป 
๔. เอกสารรับรองความพิการโดยผูป้ระกอบวชิาชีพเวช
กรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาล
เอกชนที1เลขาธิการประกาศกาํหนด 

๕. กรณีบุคคลอื1นยื1นคาํขอแทนคนพิการ ใหน้าํสาํเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนหรือสาํเนาทะเบียนบา้นของบุคคล
นัCน และหลกัฐานอื1นที1แสดงใหเ้ห็นวา่ไดร้ับมอบอาํนาจ
จากคนพิการหรือมีส่วนเกี1ยวขอ้งกบัคนพิการ เนื1องจาก
เป็นผูป้กครอง ผูพ้ิทกัษ ์ผูอ้นุบาล หรือผูดู้แลคนพิการ
แลว้แต่กรณี  
  ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ
คนพิการแห่งชาติ วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงื1อนไข
การยื1นคาํขอมีบตัรประจาํตวัคนพิการและการออกบตัร 
การกาํหนดสิทธิหรือการเปลี1ยนแปลงสิทธิ การขอสละ
สิทธิ และอายบุตัรประจาํตวัคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒  
**ให้บัตรประจําตัวคนพกิารมีอายุแปดปีนับแต่วนัที�ออก

บัตร 

 
 
ภายในเดือนพ ฤศจิกายนของทุ กปีให้คนพิ การ              
ม าล งท ะเบี ยน ยื1น คําข อ รับ เงิน เบีC ยค วาม พิ ก าร          
ในปีงบประมาณ ถัดไปด้วยตนเองต่อพ นักงาน
เจ้าห น้ าที1 องค์ก ารบ ริห ารส่ วน ตําบ ล วังจัน ท ร์                   
ในระหว่างวันที� ๑ – ๓๐ พฤศจิกายนของทุกปี ตั9งแต่

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
พร้อมหลกัฐาน  ดงัต่อไปนีC  
(๑)  บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติคนพิการพร้อมสาํเนาจาํนวน  ๑ ฉบบั  
(๒)  ทะเบียนบา้นพร้อมสาํเนาจาํนวน ๑ ฉบบั 
(๓)  สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาํเนา                             
(ในกรณีประสงคร์ับเงินผา่นธนาคาร)   
   ในกรณีที1คนพิการไม่สามารถยื1นคาํขอไดเ้นื1องจาก
เป็นผูเ้ยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้
ความสามารถ หรือในกรณีที1คนพิการมีสภาพความ
พิการถึงขัCนไม่สามารถไปยื1นคาํขอรับเบีCยความพิการ
ดว้ยตนเองได ้ให้บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ 
พี1น้อง หรือบุคคลอื1นใดที1รับดูแลหรืออุปการะคน
พิการยื1นคาํขอนัCนแทนก็ได ้แต่ตอ้งนาํหลกัฐานของ
คนพิการและผูดู้แลคนพิการไปแสดงต่อพนักงาน
ส่วนทอ้งถิ1นดว้ย 
 

 


