
รัฐให้อะไรกบัคนพกิาร? 
 

คนพกิาร คือบุคคลซึ
งความสามารถถูกจาํกดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวติประจาํวนั และการมีส่วนร่วมทางสงัคมไดโ้ดย

วิธีการทั
วไป เนื
องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การไดย้นิ การเคลื
อนไหว การสื
อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม 
สติปัญญาหรือการเรียนรู้ และมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษดา้นต่าง ๆ เพื
อใหส้ามารถดาํเนินชีวติ และมีส่วนร่วมในสังคมได้
อยา่งบุคคลทั
วไป 
 

ประเภทความพกิาร 
1. พิการทางการมองเห็น 
2. พิการทางการไดย้ินหรือสื
อความหมาย 
3. พิการทางกายหรือการเคลื
อนไหว 
4. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
5. พิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ 
6. พิการซํ; าซอ้น (มีความพิการมากกว่า 1 ลกัษณะขึ;นไป) 

 

รัฐบาล   ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัเรื
องสิทธิและโอกาสของคนพิการ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกบัคนพิการยกร่าง

พระราชบญัญติัฟื; นฟสูมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 กฎกระทรวงที
เกี
ยวขอ้งส่งเสริมใหก้บัคนพิการไดรั้บโอกาส สิทธิการ
สงเคราะห์ การพฒันา และ การฟื; นฟสูมรรถภาพคนพิการ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบ้ญัญติัถึงการคุม้ครองเสรีภาพ ศกัดิC ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ

ของคนพิการ เพื
อใหมี้คุณภาพชีวิตที
ดีขึ;น และสามารถพึ
งพาตนเองได ้ในมาตรา 30,37,43,52,55,80 และมาตรา 109 
พระราชบัญญัติฟื� นฟูสมรรถภาพคนพกิารพ.ศ.2534 และกฎกระทรวง ที
เกี
ยวขอ้งไดก้าํหนดใหค้นพิการไดร้ับการคุม้ครอง 
การสงเคราะห์ การพฒันา และการฟื; นฟสูมรรถภาพ โดยวธีิทางการแพทย ์ทางการศึกษา ทางสงัคม และการฝึกอาชีพ 
ตลอดจนแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสงัคมใหแ้ก่คนพิการ รวมทั;งใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการเกื;อกลู และ
ฟื; นฟสูมรรถภาพคนพิการ 
 

กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
  พระราชบัญญัตกิารฟื# นฟูสมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ.2534 
  กฎกระทรวง ฉบับที� 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารฟื# นฟูสมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ.2534 

 
 



ปฏญิญาว่าด้วยสิทธิคนพกิารไทย  
คนพิการมีศกัดิC ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพแห่งบุคคล 
คนพิการมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
คนพิการมีสิทธิเขา้ร่วมตดัสินใจกาํหนดนโยบายที
เกี
ยวขอ้งกบัคนพิการ 
คนพิการมีสิทธิไดร้ับการดูแล ฟื; นฟูสมรรถภาพตั;งแต่แรกเกิด และแรกเริ
มที
มีความพิการ 
คนพิการมีสิทธิไดร้ับการฟื; นฟสูมรรถภาพ 
คนพิการมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาอย่างมีคุณภาพในทุกระดบั 
คนพิการมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการเตรียมความพร้อมดา้นอาชีพ 
คนพิการมีสิทธิไดร้ับการปกป้องคุม้ครองและความช่วยเหลือการ 
คนพิการมีสิทธิอยูร่่วมกบัครอบครัวและมีส่วนร่วมในชุมชนสังคม 
คนพิการมีสิทธิไดร้ับสิ
งอาํนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลือจากรัฐ 
คนพิการมีสิทธิไดร้ับการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ 
คนพิการมีสิทธิไดร้ับและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร โดยเฉพาะเรื
องสิทธิของคนพิการ 
คนพิการและครอบครัว ชุมชน สงัคม ไดรั้บ และเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารตามปฏิญญาฉบบันี;  
รัฐตอ้งใหค้วามสาํคญัและปฏิบติัตามเป็นสัญญาที
เกี
ยวขอ้งกบัคนพิการ 

 
ใหบ้ริการจดทะเบียนคนพิการเพื
อรับสิทธิประโยชน ์

หลกัฐานในการจดทะเบียนคนพิการ 

1. ใบประเมนิความพิการจากโรงพยาบาลที�เป็นของรัฐบาล(เอกสารรับรองความพกิาร) 
2. สาํเนาทะเบียนบา้นถา่ยเอกสาร                จาํนวน 2 ฉบบั 
3. รูปถ่ายคนพิการขนาด 1 นิ;ว                     จาํนวน 2 รูป 
4. สาํเนาบตัรประชาชน                              จาํนวน 2 ฉบบั 

(ในกรณีเป็นเด็กอายตุํ
ากวา่ 15 ปี ใหใ้ชสู้ติบตัร (ใบเกิด) ) แทน 

ในกรณีที
สมุดคนพิการหมดอาย ุ

1. นาํสมุดคนพิการเล่มเดิมมาดว้ย 
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน    จาํนวน 1 ฉบบั 
3. สาํเนาทะเบียนบา้น                    จาํนวน 1 ฉบบั 
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ;ว                     จาํนวน 1 รูป 



ในกรณีที
คนพิการไมส่ามารถเดินทางมาจดทะเบียนคนพิการได ้

1. ใหญ้าติหรือผูแ้ทนคนพิการเป็นผูน้าํเอกสารมายื
นคําร้องจดทะเบียนคนพกิารแทน 
2. ใหญ้าติหรือผูแ้ทนนาํสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนมาดว้ย 

ในกรณีสมุดประจาํตวัสูญหาย ใหแ้จง้ความที
สถานีตาํรวจ และนาํใบแจง้ความมายื
นคาํร้องขอจด
ทะเบียนใหม่ 

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน    จาํนวน 1 ฉบบั 
2. สาํเนาทะเบียนบา้น                      จาํนวน 1 ฉบบั 
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ;ว                      จาํนวน 1 รูป 
4. สาํเนาใบแจง้ความ                       จาํนวน 1 ฉบบั 

 

อุปการะในสถานสงเคราะห์ และศูนยฟื์; นฟอูาชีพคนพิการ ของกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ 

 
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที
เกี
ยวกบัคนพิการ 

แบบสมุดจดทะเบียนคนพิการ  

ใบประเมินความพิการจากโรงพยาบาลที
เป็นของรัฐบาล(เอกสารรับรองความพิการ)  

คาํร้องจดทะเบียนคนพิการแทน  

แบบสอบขอ้เทจ็จริงผูป้ระสบปัญหาความเดือดร้อน  

ใบสอบประวติัคนพิการ  

ใบสมคัรเขา้รับการฝึกอาชีพ  

ใบสอบขอ้เท็จจริงงานฟื; นฟูสมรรถภาพคนพิการ  

แบบสอบประวติัเขา้รับการฝึกอาชีพ  

แบบขอรับการช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาความเดือดร้อน  

แบบประมาณการค่าใชจ่้าย  

ใบรับรองของผูบ้งัคบับญัชาของผูค้ ํ;าประกนั  

หนงัสือแสดงความยินยอมของคู่สมรส 

 

 



 
 

สงเคราะห์กายอุปกรณ์ และเครื
องช่วยความพิการ รถโยก  

หลกัฐานที
ใชป้ระกอบการขอรถโยก 

1. สมุดจดทะเบียนคนพิการพร้อมสาํเนา    จาํนวน 1 ฉบบั 
2. รูปถ่ายเต็มตวั    จาํนวน 1 รูป 
3. ใบรับรองแพทยที์
ระบุว่าแขนทั;ง 2 ขา้ง แข็งแรงสามารถใชง้านไดต้ามปกติ (ออกจาก

โรงพยาบาลหรือคลินิกกไ็ด)้ 
4. ทะเบียนบา้น ถ่ายเอกสาร    จาํนวน 1 ฉบบั 

 

ใหกู้ย้ืมเงินทุนประกอบอาชีพ โดยไมเ่สียดอกเบี;ย และส่งคืนภายในระยะเวลา 5 ปี 
 

ขอ้ปฏิบติัการยื
นคาํร้องขอกูเ้งินกองทุนฟื; นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
 

คุณสมบติัของผูข้อกูย้ืมเงินกองทุนฟื; นฟสูมรรถภาพคนพิการ 
1. เป็นคนพิการที
จดทะเบียนตามพระราชบญัญติัการฟื; นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 
2. อายไุม่ตาํกวา่ 15 ปี 
3. ไดร้ับการการฝึกอาชีพแลว้ หรือมีความสามารถประกอบอาชีพได ้
4. มีความขยนัขนัแข็งในการประกอบอาชีพ และประพฤติตนเรียบร้อย 
5. สามารถชาํระหนี;ไดจ้ากการประกอบอาชีพ 
6. ไม่มีหนี;คา้งชาํระจากเงินทุนนี;หรือเงินอื
นที
สืบทราบไดว้่าจะเป็นผลกระทบต่อการชาํระหนี;  

สินให้กบักองทุนฯ  
เอกสารที
ตอ้งนาํมายื
นคาํร้องขอกูย้ืมเงินกองทุนฟื; นฟูสมรรถภาพคนพิการ  

1. สมุดประจาํตวัคนพิการ (พร้อมสาํเนา)  
2. สาํเนาเอกสารหลกัฐานการศึกษา หรือ ประกาศนียบตัร หรือ วฒิุบตัรผา่นการฝึกอบรมวิชาชีพ
3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (พร้อมสาํเนา) 
4. ทะเบียนบา้น (พร้อมสาํเนา) 
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ;ว                     จาํนวน 2 รูป 
6. รูปถ่ายแสดงความพิการชดัเจน    จาํนวน 1 รูป 
7. แผนที
ตั;งแสดงที
พกัอาศยั และแผนผงัสถานที
ประกอบกิจการ 
8. แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

 



เอกสารของผูค้ ํ;าประกนั 
 

1. ผูค้ ํ;าประกนั เช่น บุคคลที
มีความมั
นคงทางเศรษฐกิจ ขา้ราชการ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น  
2. ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาของผู้คํ#าประกัน 
3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ รับรองสําเนาถูกตอ้ง 
4. สาํเนาทะเบียนบา้น รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
5. กรณีผูค้ ํ;าประกนัมีคู่สมรส ใหแ้นบเอกสารสาํเนาทะเบียนสมรส และหนังสือแสดงความ 

ยนิยอมของคู่สมรส 
 

  

ใหเ้บี;ยยงัชีพคนพิการ เดือนละ 500.-บาทต่อคน 
 

บริการประสานงานในการจัดหางานให้คนพกิาร 

 
องค์กรเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวติคนพกิารจังหวดันครราชสีมา 

อาสาสมคัรพฒันาสังคมเพื
อใหบ้ริการคนพิการแบบครบวงจรในระดบัชุมชน  

ชมรมกีฬาคนพิการจงัหวดันครราชสีมา 

 
 

หน่วยงานราชการที�ให้บริการช่วยเหลอืคนพกิาร(คลกิ) 

สาํนกังานพฒันาสังคมและความมั
นคงของมนุษยจ์งัหวดัทุกจงัหวดั 
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพกิารและผู้สูงอายุ 

สํานักงานส่งเสริมและพทิักษ์คนพกิาร  

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  

ศูนย์ศึกษาพเิศษ  

 

 


