รัฐให้ อะไรกับคนพิการ?
คนพิการ คือบุคคลซึงความสามารถถูกจํากัดในการปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน และการมีส่วนร่วมทางสังคมได้โดย
วิธีการทัวไป เนืองจากมีความบกพร่ องทางการมองเห็น การได้ยนิ การเคลือนไหว การสือสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม
สติปัญญาหรื อการเรี ยนรู้ และมีความต้องการจําเป็ นพิเศษด้านต่าง ๆ เพือให้สามารถดําเนินชีวติ และมีส่วนร่ วมในสังคมได้
อย่างบุคคลทัวไป

ประเภทความพิการ
1. พิการทางการมองเห็น
2. พิการทางการได้ยินหรื อสื อความหมาย
3. พิการทางกายหรื อการเคลือนไหว
4. พิการทางจิตใจหรื อพฤติกรรม
5. พิการทางสติปัญญาและการเรี ยนรู้
6. พิการซํ;าซ้อน (มีความพิการมากกว่า 1 ลักษณะขึ;นไป)

รัฐบาล ได้ตระหนักถึงความสําคัญเรื องสิทธิและโอกาสของคนพิการ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ร่ วมกับคนพิการยกร่ าง
พระราชบัญญัติฟ;ื นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 กฎกระทรวงทีเกียวข้องส่งเสริ มให้กบั คนพิการได้รับโอกาส สิ ทธิการ
สงเคราะห์ การพัฒนา และ การฟื; นฟูสมรรถภาพคนพิการ

รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้บญั ญัติถึงการคุม้ ครองเสรี ภาพ ศักดิCศรี ความเป็ นมนุษย์ สิทธิ
ของคนพิการ เพือให้มีคุณภาพชีวติ ทีดีข; ึน และสามารถพึงพาตนเองได้ ในมาตรา 30,37,43,52,55,80 และมาตรา 109
พระราชบัญญัติฟืนฟูสมรรถภาพคนพิการพ.ศ.2534 และกฎกระทรวง ทีเกียวข้องได้กาํ หนดให้คนพิการได้รับการคุม้ ครอง
การสงเคราะห์ การพัฒนา และการฟื; นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีทางการแพทย์ ทางการศึกษา ทางสังคม และการฝึ กอาชีพ
ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่คนพิการ รวมทั;งให้สงั คมมีส่วนร่ วมในการเกื;อกูล และ
ฟื; นฟูสมรรถภาพคนพิการ

กฎหมายทีเ กีย วข้ อง
พระราชบัญญัตกิ ารฟื# นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534
กฎกระทรวง ฉบับที 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารฟื# นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534

ปฏิญญาว่าด้ วยสิทธิคนพิการไทย
คนพิการมีศกั ดิCศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ และเสรี ภาพแห่งบุคคล
คนพิการมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางการเมือง
คนพิการมีสิทธิเข้าร่ วมตัดสิ นใจกําหนดนโยบายทีเกียวข้องกับคนพิการ
คนพิการมีสิทธิได้รับการดูแล ฟื; นฟูสมรรถภาพตั;งแต่แรกเกิด และแรกเริ มทีมีความพิการ
คนพิการมีสิทธิได้รับการฟื; นฟูสมรรถภาพ
คนพิการมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ
คนพิการมีสิทธิและโอกาสได้รับการเตรี ยมความพร้อมด้านอาชีพ
คนพิการมีสิทธิได้รับการปกป้ องคุม้ ครองและความช่วยเหลือการ
คนพิการมีสิทธิ อยูร่ ่ วมกับครอบครัวและมีส่วนร่ วมในชุมชนสังคม
คนพิการมีสิทธิได้รับสิ งอํานวยความสะดวก บริ การ และความช่วยเหลือจากรัฐ
คนพิการมีสิทธิได้รับการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
คนพิการมีสิทธิได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะเรื องสิ ทธิ ของคนพิการ
คนพิการและครอบครัว ชุมชน สังคม ได้รับ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามปฏิญญาฉบับนี;
รัฐต้องให้ความสําคัญและปฏิบตั ิตามเป็ นสัญญาที เกียวข้องกับคนพิการ
ให้บริ การจดทะเบียนคนพิการเพือรับสิ ทธิ ประโยชน์
หลักฐานในการจดทะเบียนคนพิการ
1.
2.
3.
4.

ใบประเมินความพิการจากโรงพยาบาลทีเป็ นของรัฐบาล(เอกสารรับรองความพิการ)
สําเนาทะเบียนบ้านถ่ายเอกสาร
จํานวน 2 ฉบับ
รู ปถ่ายคนพิการขนาด 1 นิ;ว
จํานวน 2 รู ป
สําเนาบัตรประชาชน
จํานวน 2 ฉบับ
(ในกรณี เป็ นเด็กอายุตากว่
ํ า 15 ปี ให้ใช้สูติบตั ร (ใบเกิด) ) แทน

ในกรณี ทีสมุดคนพิการหมดอายุ
1.
2.
3.
4.

นําสมุดคนพิการเล่มเดิมมาด้วย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 1 ฉบับ
รู ปถ่ายขนาด 1 นิ;ว
จํานวน 1 รู ป

ในกรณี ทีคนพิการไม่สามารถเดินทางมาจดทะเบียนคนพิการได้
1. ให้ญาติหรื อผูแ้ ทนคนพิการเป็ นผูน้ าํ เอกสารมายืนคําร้ องจดทะเบียนคนพิการแทน
2. ให้ญาติหรื อผูแ้ ทนนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนมาด้วย
ในกรณี สมุดประจําตัวสู ญหาย ให้แจ้งความทีสถานี ตาํ รวจ และนําใบแจ้งความมายืนคําร้องขอจด
ทะเบียนใหม่
1.
2.
3.
4.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
รู ปถ่าย ขนาด 1 นิ;ว
สําเนาใบแจ้งความ

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 รู ป
จํานวน 1 ฉบับ

อุปการะในสถานสงเคราะห์ และศูนย์ฟ;ื นฟูอาชีพคนพิการ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แบบฟอร์มต่าง ๆ ทีเกียวกับคนพิการ
แบบสมุดจดทะเบียนคนพิการ
ใบประเมินความพิการจากโรงพยาบาลทีเป็ นของรัฐบาล(เอกสารรับรองความพิการ)
คําร้องจดทะเบียนคนพิการแทน
แบบสอบข้อเท็จจริ งผูป้ ระสบปัญหาความเดือดร้อน
ใบสอบประวัติคนพิการ
ใบสมัครเข้ารับการฝึ กอาชีพ
ใบสอบข้อเท็จจริ งงานฟื; นฟูสมรรถภาพคนพิการ
แบบสอบประวัติเข้ารับการฝึ กอาชีพ
แบบขอรับการช่วยเหลือผูป้ ระสบปั ญหาความเดือดร้อน
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใบรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาของผูค้ ; าํ ประกัน
หนังสื อแสดงความยินยอมของคู่สมรส

สงเคราะห์กายอุปกรณ์ และเครื องช่วยความพิการ รถโยก
หลักฐานที ใช้ประกอบการขอรถโยก
1. สมุดจดทะเบียนคนพิการพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
2. รู ปถ่ายเต็มตัว จํานวน 1 รู ป
3. ใบรับรองแพทย์ทีระบุว่าแขนทั;ง 2 ข้าง แข็งแรงสามารถใช้งานได้ตามปกติ (ออกจาก
โรงพยาบาลหรื อคลินิกก็ได้)
4. ทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร จํานวน 1 ฉบับ
ให้กยู้ ืมเงินทุนประกอบอาชีพ โดยไม่เสี ยดอกเบี;ย และส่ งคืนภายในระยะเวลา 5 ปี
ข้อปฏิบตั ิการยืนคําร้องขอกูเ้ งินกองทุนฟื; นฟูสมรรถภาพคนพิการ
คุณสมบัติของผูข้ อกูย้ ืมเงินกองทุนฟื; นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1. เป็ นคนพิการทีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฟื; นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534
2. อายุไม่ตาํ กว่า 15 ปี
3. ได้รับการการฝึ กอาชีพแล้ว หรื อมีความสามารถประกอบอาชีพได้
4. มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ และประพฤติตนเรี ยบร้อย
5. สามารถชําระหนี;ได้จากการประกอบอาชีพ
6. ไม่มีหนี;คา้ งชําระจากเงินทุนนี; หรื อเงินอืนทีสื บทราบได้ว่าจะเป็ นผลกระทบต่อการชําระหนี;
สิ นให้กบั กองทุนฯ
เอกสารทีต้องนํามายืนคําร้องขอกูย้ ืมเงินกองทุนฟื; นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1. สมุดประจําตัวคนพิการ (พร้อมสําเนา)
2. สําเนาเอกสารหลักฐานการศึกษา หรื อ ประกาศนียบัตร หรื อ วุฒิบตั รผ่านการฝึ กอบรมวิชาชีพ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พร้อมสําเนา)
4. ทะเบียนบ้าน (พร้อมสําเนา)
5. รู ปถ่ายขนาด 1 นิ;ว
จํานวน 2 รู ป
6. รู ปถ่ายแสดงความพิการชัดเจน จํานวน 1 รู ป
7. แผนทีตั;งแสดงทีพักอาศัย และแผนผังสถานทีประกอบกิจการ
8. แบบประมาณการค่ าใช้ จ่าย

เอกสารของผูค้ ; าํ ประกัน
1.
2.
3.
4.
5.

ผูค้ ; าํ ประกัน เช่น บุคคลที มีความมันคงทางเศรษฐกิจ ข้าราชการ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาของผู้คํ#าประกัน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ รับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาทะเบียนบ้าน รับรองสําเนาถูกต้อง
กรณี ผคู ้ ; าํ ประกันมีคู่สมรส ให้แนบเอกสารสําเนาทะเบียนสมรส และหนังสื อแสดงความ
ยินยอมของคู่สมรส

ให้เบี;ยยังชีพคนพิการ เดือนละ 500.-บาทต่อคน
บริ การประสานงานในการจัดหางานให้ คนพิการ

องค์ กรเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครราชสี มา
อาสาสมัครพัฒนาสังคมเพือให้บริ การคนพิการแบบครบวงจรในระดับชุมชน
ชมรมกีฬาคนพิการจังหวัดนครราชสี มา

หน่ วยงานราชการทีให้ บริการช่ วยเหลือคนพิการ(คลิก)
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จงั หวัดทุกจังหวัด
สํ านักงานส่ งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
สํ านักงานส่ งเสริมและพิทักษ์ คนพิการ
ศูนย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
ศูนย์ ศึกษาพิเศษ

