ติดต่ อสอบถามการเข้ าถึงสิ ทธิของคนพิการ
 สำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชีวติ คน
พิกำรแห่งชำติ(พก.) และกองส่ งเสริ มและพัฒนำ
คุณภำพชีวติ คนพิกำร โทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ
๐๒-๓๕๔๕๕๐๑ โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๔๓๓๘๘
โทรสำร ๐๒- ๓๕๔๓๘๙๙
 ศูนย์ช่วยเหลือทำงสังคม กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์ (OSCC)
โทร ๑๓๐๐
 สำนักคุม้ ครองสวัสดิภำพชุมชน ศูนย์คุม้ ครอง
สวัสดิภำพชุมชนกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
โทร ๐๒-๓๐๖๘๙๙๐
โทรสำร ๐๒-๓๕๔๓๑๔๐-๑
 สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัด (พมจ.) ศำลำกลำงจังหวัด/ศูนย์รำชกำร
จังหวัด ทุกจังหวัด
 สำนักงำนหลักประกันสุ ขภำพแห่งชำติ
โทร ๑๓๓๐
 สำนักบริ หำรกำรศึกษำพิเศษ
โทร ๐๒- ๖๒๘๘๙๗๒ , ๐๒-๒๘๒๕๘๒๐
 กรมจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน
โทร ๐๒-๒๔๕๐๙๖๔, ๐๒- ๒๔๘๒๒๗๘
 สถำบันพัฒนำฝี มือแรงงำน กระทรวงแรง
โทร ๐๒- ๖๙๑๘๔๓๗
 ศูนย์จดั หำงำนคนพิกำรพระมหำไถ่ โทร ๑๔๗๙

บริการทีค่ นพิการควรได้ รับ
เมื่อคนพิกำรได้รับกำรจดทะเบียนแล้ว จะได้รับ
บริ กำรดังนี้
๑. บริ กำรทำงกำรแพทย์ ได้แก่ กำรรักษำพยำบำล
เพื่อแก้ไขควำมพิกำร หรื อเพื่อปรับสภำพควำมพิกำร
อุปกรณ์เครื่ องใช้ต่ำง ๆ และคำแนะนำปรึ กษำทำงกำร
แพทย์
๒. บริ กำรทำงกำรศึกษำ ได้แก่ กำรเข้ำเรี ยน
ในสถำนศึกษำต่ำง ๆ อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยในกำร
เรี ยน และคำแนะนำปรึ กษำเกี่ยวกับกำรศึกษำ
๓. บริ กำรทำงกำรอำชีพ ได้แก่ กำรจัดฝึ กอำชีพ
กำรแนะนำในกำรประกอบอำชีพ ให้กยู้ มื เงินในกำร
ประกอบอำชีพ
๔. บริ กำรทำงสังคม ได้แก่ กำรจัดส่ งอำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ กำรจัดหำล่ำมภำษำมือ และกำร
ติดต่อกับ หน่วยบริ กำรต่ำง ๆ ให้

ประชาสั มพันธ์ สิทธิของคนพิการ

“ตำบลห้วยไคร้น่ำอยู่
เชิดชูวฒั นธรรมประเพณี
ถิ่นแดนเสื่ อกก สับปะรดฉ่ ำหวำน เศรษฐกิจ
ชุมชนก้ำวหน้ำ เรื องนำมล้ ำค่ำพระธำตุดอยตุง
จัดทาโดย
งานสวัสดิการและพัฒนาชุ มชน สานักปลัด
องค์ การบริหารส่ วนตาบลห้ วยไคร้
อาเภอแม่ สาย จังหวัดเชียงราย
ติดต่ อสอบถามโทร : 053-763543/053-763256

ความหมายของคนพิการ

การยืน่ ทาบัตรประจาตัวคนพิการรายใหม่
และต่ ออายุบัตรคนพิการ

คนพิ ก ำร คื อ บุ ค คลที่ มี ค วำมผิ ด ปกติ หรื อมี ค วำม กรณี กำรยืน่ ทำบัตรประจำตัวคนพิกำรรำยใหม่และต่ออำยุ
บกพร่ องทำงร่ ำงกำย ทำงสติปัญญำ หรื อ จิตใจ
บัตรคนพิกำรจะต้องนำเอกสำรต่อไปนี้ไปด้วย
คนเป็ นทรั พ ยำกรที่ มี คุ ณ ค่ ำ ทั้ง นี้ เพรำะคนเป็ นก ำลัง ๑. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ สำเนำสู ติบตั รของ
ส ำคัญ ในกำรพัฒ นำประเทศในทกๆด้ำ น แต่ ใ นทุ ก ๆ คนพิกำร
สังคมมิ ได้มีบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเท่ำเที ยมกัน ๒. สำเนำทะเบียนบ้ำนคนพิกำร
ทั้งหมดยังมี บุ คคลประเภทหนึ่ งซึ่ งมี ควำมผิดปกติ หรื อ ๓. รู ปถ่ำยขนำด ๑ นิว ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
้
ควำมบกพร่ องทำงด้ำนร่ ำงกำย ทำงสติ ปัญญำ หรื อทำง จำนวน ๒ รู ป
จิตใจ ทำให้เป็ นอุปสรรคในกำรดำรงชี วิต กำรประกอบ ๔. เอกสำรรับ รองควำมพิ ก ำรโดยผูป้ ระกอบวิชำชี พ เวช
อำชี พ และกำรได้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่ำงๆของสังคม กรรมของสถำนพยำบำลของรัฐหรื อสถำนพยำบำลเอกชน
ซึ่งเรำเรี ยกบุคคลเหล่ำนี้วำ่
ที่เลขำธิ กำรประกำศกำหนด
“คนพิกำร ”
๕. กรณี บุคคลอื่นยืน่ คำขอแทนคนพิกำร ให้นำสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนหรื อสำเนำทะเบียนบ้ำนของบุคคลนั้น
ประเภทและลักษณะของคนพิการ
และหลักฐำนอื่นที่แสดงให้เห็นว่ำได้รับมอบอำนำจจำกคน
พิกำรหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิกำร เนื่ องจำกเป็ น
ประกำศกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของ
ผูป้ กครอง ผูพ้ ิทกั ษ์ ผูอ้ นุบำล หรื อผูด้ ูแลคนพิกำรแล้วแต่
มนุษย์ ได้กำหนดประเภทของคนพิกำรไว้ ดังนี้
กรณี
๑.คนพิกำรทำงกำรมองเห็น
ระเบียบคณะกรรมกำรส่ งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชี วติ คน
๒.คนพิกำรทำงกำรได้ยนิ หรื อสื่ อควำมหมำย
พิกำรแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำร
๓.คนพิกำรทำงกำยหรื อกำรเคลื่อนไหว
ยืน่ คำขอมีบตั รประจำตัวคนพิกำรและกำรออกบัตร กำร
๔.คนพิกำรทำงจิตใจหรื อพฤติกรรม
กำหนดสิ ทธิ หรื อกำรเปลี่ยนแปลงสิ ทธิ กำรขอสละสิ ทธิ
๕.คนพิกำรทำงสติปัญญำหรื อกำรรับรู้
และอำยุบตั รประจำตัวคนพิกำร พ.ศ. ๒๕๕๒
๖. ควำมพิกำรทำงกำรเรี ยนรู้
**ให้ บัตรประจาตัวคนพิการมีอายุแปดปี นับแต่ วนั ทีอ่ อก
๗.ควำมพิกำรทำงออทิสติก
บัตร

ขั้นตอนการยืน่ คาขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการ
เบีย้ ยังชี พความพิการ
คนพิ ก ำรที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นคนพิ ก ำรตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำร
ส่ งเสริ มคุณภำพชี วิตคนพิกำรลงทะเบียนและยื่นนำขอรับเงินเบี้ ย
ควำมพิ ก ำรด้ว ยตนเองต่ อ องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ ต นมี
ภูมิลำเนำ ณ ที่ ทำกำรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อสถำนที่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกำหนด และมีสิทธิ รับเงิ นเบี้ ยควำม
พิกำรในเดือนถัดไป โดยมีหลักฐำนพร้อมสำเนำที่ผขู ้ อรับเงินเบี้ ย
ควำมพิกำร ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง ดังต่อไปนี้

(๑) บัตรประจำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่ งเสริ ม
คุณภำพชีวติ คนพิกำรพร้อมสำเนำจำนวน ๑ ฉบับ
(๒) ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำจำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำ
(ในกรณี ประสงค์รับเงินผ่ำนธนำคำร)
ในกรณี ที่คนพิกำรไม่สำมำรถยืน่ คำขอได้เนื่ องจำกเป็ นผูเ้ ยำว์
คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรื อคนไร้ควำมสำมำรถ หรื อใน
กรณี ที่คนพิกำรมีสภำพควำมพิกำรถึงขั้นไม่สำมำรถไปยืน่ คำ
ขอรับเบี้ยควำมพิกำรด้วยตนเองได้ ให้บิดำ มำรดำ บุตร สำมี
ภรรยำ ญำติ พี่นอ้ ง หรื อบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรื ออุปกำระคน
พิกำรยืน่ คำขอนั้นแทนก็ได้ แต่ตอ้ งนำหลักฐำนของคนพิกำร
และผูด้ ูแลคนพิกำรไปแสดงต่อพนักงำนส่ วนท้องถิ่นด้วย

