ติดต่อสอบถามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ
➢ สำนักงำนส่งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิกำรแห่งชำติ(พก.) และกองส่งเสริ มและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร โทรศัพท์ตอบรับ
อัตโนมัติ ๐๒-๓๕๔๕๕๐๑ โทรศัพท์
๐๒-๓๕๔๓๓๘๘ โทรสำร ๐๒- ๓๕๔๓๘๙๙
➢ ศูนย์ช่วยเหลือทำงสังคม กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์ (OSCC)
โทร ๑๓๐๐
➢ สำนักคุม้ ครองสวัสดิภำพชุมชน ศูนย์คมุ ้ ครอง
สวัสดิภำพชุมชนกรมพัฒนำสังคมและ
สวัสดิกำร โทร ๐๒-๓๐๖๘๙๙๐
โทรสำร ๐๒-๓๕๔๓๑๔๐-๑
➢ สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของ
มนุษย์จงั หวัด (พมจ.) ศำลำกลำงจังหวัด/ศูนย์
รำชกำรจังหวัด ทุกจังหวัด
➢ สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
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

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

ประชาสัมพันธ์ สิทธิของคนพิการ

“เทศบำลแห่งควำมสุข”

จัดทาโดย
เทศบาลตาบลเกาะเพชร
อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโทร : 075- 355-926

ความหมายของคนพิการ

การยื่นทาบัตรประจาตัวคนพิการรายใหม่
และต่ ออายุบัตรคนพิการ

คนพิกำร คือ บุคคลที่มีควำมผิดปกติ หรื อมีควำม
กรณีกำรยืน่ ทำบัตรประจำตัวคนพิกำรรำยใหม่และต่อ
บกพร่ องทำงร่ ำงกำย ทำงสติปัญญำ หรื อ จิตใจ
อำยุบตั รคนพิกำรจะต้องนำเอกสำรต่อไปนี้ไปด้วย
คนเป็ นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำทั้งนี้ เพรำะคนเป็ นกำลัง
๑. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ สำเนำสูติบตั ร
สำคัญในกำรพัฒนำประเทศในทกๆด้ำน แต่ในทุกๆ
ของคนพิกำร
สังคมมิได้มีบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเท่ำเทียม
๒. สำเนำทะเบียนบ้ำนคนพิกำร
กันทั้งหมดยังมีบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งมีควำมผิดปกติ
๓. รู ปถ่ำยขนำด ๑ นิ้ว ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
หรื อควำมบกพร่ องทำงด้ำนร่ ำงกำย ทำงสติปัญญำ
จำนวน ๒ รู ป
หรื อทำงจิตใจ ทำให้เป็ นอุปสรรคในกำรดำรงชีวิต กำร ๔. เอกสำรรับรองควำมพิกำรโดยผูป้ ระกอบวิชำชีพเวช
ประกอบอำชีพ และกำรได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่ำงๆ กรรมของสถำนพยำบำลของรัฐหรื อสถำนพยำบำล
ของสังคม ซึ่งเรำเรี ยกบุคคลเหล่ำนี้วำ่
เอกชนที่เลขำธิกำรประกำศกำหนด
“คนพิกำร ”
๕. กรณีบุคคลอื่นยืน่ คำขอแทนคนพิกำร ให้นำสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนหรื อสำเนำทะเบียนบ้ำนของบุคคล
ประเภทและลักษณะของคนพิการ
นั้น และหลักฐำนอื่นที่แสดงให้เห็นว่ำได้รับมอบอำนำจ
จำกคนพิกำรหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิกำร เนื่องจำก
ประกำศกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คง
เป็ นผูป้ กครอง ผูพ้ ิทกั ษ์ ผูอ้ นุบำล หรื อผูด้ ูแลคนพิกำร
ของมนุษย์ ได้กำหนดประเภทของคนพิกำรไว้ ดังนี้
แล้วแต่กรณี
๑.คนพิกำรทำงกำรมองเห็น
ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชีวิต
๒.คนพิกำรทำงกำรได้ยนิ หรื อสื่ อควำมหมำย
คนพิกำรแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
๓.คนพิกำรทำงกำยหรื อกำรเคลื่อนไหว
กำรยืน่ คำขอมีบตั รประจำตัวคนพิกำรและกำรออกบัตร
๔.คนพิกำรทำงจิตใจหรื อพฤติกรรม
กำรกำหนดสิ ทธิหรื อกำรเปลี่ยนแปลงสิ ทธิ กำรขอสละ
๕.คนพิกำรทำงสติปัญญำหรื อกำรรับรู ้
สิ ทธิ และอำยุบตั รประจำตัวคนพิกำร พ.ศ. ๒๕๕๒
๖. ควำมพิกำรทำงกำรเรี ยนรู ้
**ให้ บัตรประจาตัวคนพิการมีอายุแปดปี นับแต่วันที่ออก
๗.ควำมพิกำรทำงออทิสติก
บัตร

ขั้นตอนการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการ
เบีย้ ยังชีพความพิการ
ผูพ้ ิ กำรที่มี ภูมิลำเนำในเขตเทศบำลตำบลเกำะเพชร
สำมำรถติดต่อขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยควำมพิกำรโดย
จะได้รับเบี้ยควำมพิกำรในเดือนถัดไป ได้ทุกวัน ใน
วั น เวล ำรำช ก ำร ๐ ๘ .๓ ๐ น . – ๑ ๖.๓ ๐ น . ณ
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะเพชร พร้อมหลักฐำน
ดังต่อไปนี้
(๑) บั ต รประจ ำตัว คนพิ ก ำรตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำร
ส่งเสริ มคุณภำพชีวิตคนพิกำรพร้อมสำเนำจำนวน ๑ ฉบับ
(๒) ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำจำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำ
(ในกรณีประสงค์รับเงินผ่ำนธนำคำร)
ในกรณี ที่คนพิกำรไม่สำมำรถยื่นคำขอได้เนื่ องจำก
เป็ นผูเ้ ยำว์ คนเสมื อ นไร้ ค วำมสำมำรถ หรื อ คนไร้
ควำมสำมำรถ หรื อในกรณี ที่คนพิกำรมีสภำพควำม
พิกำรถึงขั้นไม่สำมำรถไปยืน่ คำขอรับเบี้ยควำมพิกำร
ด้วยตนเองได้ ให้บิดำ มำรดำ บุตร สำมี ภรรยำ ญำติ
พี่ น้อง หรื อบุ ค คลอื่ น ใดที่ รับ ดู แลหรื ออุป กำระคน
พิกำรยื่นคำขอนั้นแทนก็ได้ แต่ตอ้ งนำหลักฐำนของ
คนพิ ก ำรและผูด้ ู แลคนพิ ก ำรไปแสดงต่อ พนัก งำน
ส่ วนท้องถิ่นด้วย

