ขั้นตอนในการจดทะเบียน
ในการไปยืน่ ขอจดทะเบียน คนพิการหรื อผูจ้ ดทะเบียน
แทนจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. นาเอกสารที่เตรี ยมไว้ไปยืน่ ขอจดทะเบียนที่ที่ทาการ
ประชาสงเคราะห์จงั หวัด
2. ยืน่ คาร้องขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่
3. กรอกแบบฟอร์มขอจดทะเบียน
4. เมื่อเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนแล้ว คนพิการจะได้รับสมุด
ประจาตัวเพื่อนาไปแสดง
ต่อหน่วยงานที่ไปขอรับการบริ การแต่ละประเภท
5. คนพิการไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน

บริการที่คนพิการควรได้ รับ
เมื่อคนพิการได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะได้รับบริ การ
ดังนี้
1. บริ การทางการแพทย์ ได้แก่ การรักษาพยาบาลเพื่อ
แก้ไขความพิการ หรื อเพื่อปรับสภาพความพิการ อุปกรณ์
เครื่ องใช้ต่าง ๆ และคาแนะนาปรึ กษาทางการแพทย์
2. บริ การทางการศึกษา ได้แก่ การเข้าเรี ยนในสถานศึกษา
ต่าง ๆ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการเรี ยน และคาแนะนา
ปรึ กษาเกี่ยวกับการศึกษา
3. บริ การทางการอาชีพ ได้แก่ การจัดฝึ กอาชีพ การ
แนะนาในการประกอบอาชีพ ให้กยู้ มื เงินในการประกอบ
อาชีพ
4. บริ การทางสังคม ได้แก่ การจัดส่ งอานวยความสะดวก
ต่างๆ การจัดหาล่ามภาษามือ และการติดต่อกับหน่วย
บริ การต่าง ๆ ให้

การติดต่ อขอรับบริการ
การไปติดต่อขอรับบริ การจากสถานบริ การในด้านต่าง ๆ
คนพิการจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
1. นาสมุดประจาตัวคนพิการไปด้วยทุกครั้ง
2. ในกรณี ที่ไปสมัครขอรับการฝึ กอาชีพ ต้องนาเอกสาร
ต่อไปนี้ไปด้วย
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน
(2) รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
(3) รู ปถ่ายเต็มตัวให้เห็นภสาพคนพิการชัดเจนจานวน2
รู ป
(4) ใบรับรองแพทย์
(5) สาเนาพื้นฐานความรู ้ทางการศึกษา หรื อหนังสื อ
รับรองอื่น ๆ
หากผูข้ อรับการสงเคราะห์รายใดประสบปัญหาในการขอ
จดทะเบียน หรื อการขอรับบริ การ ให้ยนื่ เรื่ องร้องเรี ยนได้
ที่สานักงานประชาสงเคราะห์จงั หวัด หรื อสานักงาน
คณะกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรม
ประชาสงเคราะห์หรื อที่ทาการประชาสงเคราะห์ ซึ่ งตั้งอยู่
ในศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

สิ ทธิของคนพิการ

ด้ วยความปรารถนาดีจาก
องค์ การบริหารส่ วนตาบลตาคง
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์

ความหมายของคนพิการ

คนพิการ คือบุคคลที่มี
ความผิดปกติหรื อมีความ
บกพร่ องทางร่ างกาย ทาง
สติปัญญา หรื อจิตใจ
อย่างไรที่เรี ยกว่าคนพิการ
คนเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า ทั้งนี้เพราะคนเป็ นกาลังสาคัญ
ในการ พัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน แต่ในทุกๆ สังคม
มิได้มีบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถเท่าเทียมกันทั้งหมด
ยังมีบุคคลประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความ ผิดปกติหรื อความ
บกพร่ องทางด้านร่ างกาย ทางสติปัญญา หรื อทางจิตใจ
ทาให้เป็ นอุปสรรค ในการดารงชีวติ การประกอบ อาชีพ
และการได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม ซึ่งเรา
เรี ยกบุคคลเหล่านี้วา่ คนพิการ

ประเภทและลักษณะของคนพิการ

เอกสารที่ต้องนาไปด้ วย

คนพิการทีเ่ ราพบเห็นกันโดยทัว่ ไปมีหลายแบบ กระทรวง
สาธารณสุ ข ได้ กาหนดประเภทของคนพิการไว้ดังนี้
1. คนพิการทางการมองเห็น
2. คนพิการทางการได้ยนิ หรื อการสื่ อความหมาย
3. คนพิการทางกายหรื อการเคลื่อนไหว
4. คนพิการทางจิตใจหรื อพฤติกรรม
5. คนพิการทางสติปัญญาหรื อการรับรู ้

การไปยืน่ จดทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ ต้องนาเอกสาร
ต่อไปนี้ไปด้วย

คนพิการจะไปรับการสงเคราะห์ ได้ ที่ไหน
ตามพระราชบัญญัติการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.
2534 มาตรา 14 กาหนดไว้วา่ ให้คนพิการที่ประสงค์จะ
ได้รับสิ ทธิ ในการสงเคราะห์ การพัฒนาฟื้ นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ ยืน่ ขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ตามสถานที่
ดังต่อไปนี้
1. สานักงานคณะกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ตั้งอยูท่ ี่กรมประชาสงเคราะห์ ถนนกรุ งเกษม เขตป้อม
ปราบฯ กรุ งเทพฯ 10100 โทร.2823853, 2821472
2. ที่ทาการประชาสงเคราะห์ ซึ่ งตั้งอยูใ่ นศาลากลาง
จังหวัดทุกจังหวัด

1. บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรื อบัตรประจาตัวคนต่างด้าว หรื อเอกสารอื่น ๆ ที่ทาง
ราชการออกให้
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบแสดงความยินยอมของผูป้ กครองโดยชอบธรรม ใน
กรณี ที่คนพิการที่ขอรับการสงเคราะห์เป็ นผูเ้ ยาว์
4. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
5. ใบประเมินความพิการ โดยแพทย์ของสถานพยาบาล
ของทางราชการ
หากคนพิการไม่สามารถไปจดทะเบียนด้วยตนเองได้
เนื่องจากมีความพิการมาก มีความลาบากในการ
เคลื่อนไหว หรื อเป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผอู ้ ื่น
ยืน่ จดทะเบียนแทนได้ โดยให้นาเอกสารไปด้วยดังนี้
1. เอกสารของคนพิการที่จะขอจดทะเบียนตามรายการที่
1-5
2. เอกสารของผูจ้ ดทะเบียนแทน ดังนี้
2.1 บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรื อบัตรประจาตัวคนต่างด้าว หรื อเอกสารอื่น
ๆ ที่ราชการออกให้
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านของผูจ้ ดทะเบียนแทน
2.3 คาสัง่ ศาล ในกรณี ที่ศาลสัง่ ให้เป็ นบุคคลเสมือนไร้
ความสามารถ

สาระน่ ารู้
ผูด้ ้อ ยโอกาส หมายถึ ง ผู ้ป ระสบปั ญ หาความ
เดือดร้อน และได้รับความกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา สาธารณสุ ข การเมือง กฏหมาย วัฒนธรรม ภัย
ธรรมชาติ และภัย สงคราม รวมถึ ง ผูท้ ี่ ข าดโอกาสที่ จ ะ
เข้าถึงบริ การขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผูป้ ระสบปัญหา
ที่ ย ัง ไม่ มี อ งค์ ก รหลั ก รั บ ผิ ด ชอบ อัน จะส่ ง ผลให้ ไ ม่
ส าม ารถ ด าเนิ น ชี วิ ต ได้ เ ท่ าเที ย ม กั บ ผู ้ อื่ น โด ย มี
กลุ่มเป้ าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่
1. คนยากจน
2. คนเร่ ร้อน ไร้ที่อยูอ่ าศัย
3. คนไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร(คนไร้สัญชาติ)
4. ผูพ้ น้ โทษ
5. ผูต้ ิดเชื้ อHIV ผูป้ ่ วยเอดส์ และผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจาก
เอดส์

1. คนยากจน
บุคคลที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจนหรื อคน
ที่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะซื้ ออาหารและสิ นค้าที่จาเป็ น
ตามเกณฑ์ความต้องการขั้นต่า
2. คนเร่ ร้อน ไร้ ทอี่ ยู่อาศัย
ผู ท้ ี่ ไ ม่ มี ที่ อ ยู่อ าศัย เป็ นหลัก แหล่ ง กิ น อยู่ห ลับ
นอนในที่สาธารณะ ซึ่ งมักมีความหมายครอบคลุมถึงคน
ไร้ที่พ่ งึ คนขอทาน คนไร้บา้ น คนจานวนไม่นอ้ ยมักนิยาม
คนเร่ ร่อนควบคู่ไปกับคนไร้บา้ น เพราะส่ วนใหญ่ของคน
เร่ ร่อนมักไร้บา้ น และเช่ นเดี ยวกันคนที่ ไร้บา้ นมักเร่ ร่อน
ไม่มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นหลักแหล่ง อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี
พบว่าบุคคลเร่ ร่อนบางคนมีบา้ นเป็ นของตนเองเป็ นหลัก
แหล่ ง แต่ เลื อ กที่ จ ะไม่ อ ยู่บ ้านและมากิ น อยู่ห ลับ นอน
ตามที่ ส าธารณะหรื อ มี ก ลุ่ ม คนเร่ ร่ อ นหรื อ เด็ ก เร่ ร่ อ น
บางส่ วนที่รวมตัวกันเช่ าห้องพักหรื ออาศัยอยูใ่ นบ้านร้าง
หรื อบริ เวณที่ รกร้ างว่างเปล่ าที่ ไม่ มีผูด้ ู แลโดยมิ ได้หลับ
นอนในที่สาธารณะ”

ผู้ด้อยโอกาส

ด้ วยความปรารถนาดีจาก
องค์ การบริหารส่ วนตาบลตาคง
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์

ปัญหาของผู้ด้อยโอกาส
3. คนไม่ มีสถานะทางทะเบียนราษฎร(คนไร้ สัญชาติ)
ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักที่รัฐไทย
ออกให้แก่บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย จะ
เห็ นว่า คนที่วา่ มานี้ ก็คือ คนไร้ รัฐ และการจัดการคนไร้
รั ฐในประการแรก ก็ คื อ ท าให้ มี รัฐ การให้ บ ัต รนี้ ก็ คื อ
การที่ รัฐไทยยอมรั บ ว่า คนถื อไร้ รัฐ เลยยอมรั บ ที่ จะเข้า
จัดการกาหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายไทยให้
4. ผู้พ้นโทษ
บุ ค คลที่ พ ้น จากสภาพการเป็ นผู ้ต้อ งขัง ผูต้ ้อ ง
กัก ขัง เด็ ก หรื อ เยาวชนที่ พ ้น จากการควบคุ ม ดู แ ลของ
ส ถาน พิ นิ จแล ะคุ ้ ม ครองเด็ ก โดยข้ อ เท็ จ จริ งก็ คื อ
"ประชาชน" ที่ มี ป ระวัติเคยกระท าผิด ต้องถู ก แยกออก
จากสั ง คมไปในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง ขาดการติ ด ต่ อ กับ
สังคมภายนอกชัว่ คราว บางคนถู กควบคุมเป็ นระยะเวลา
ยาวนาน บาง คนระยะเวลาสั้น แล้วแต่กรณี ความผิด การ
กลับ เข้า สู่ สั ง คมเดิ ม จ าเป็ นต้อ งปรั บ สภาพชี วิ ต ความ
เป็ นอยู่ ใ นระยะเวลาหนึ่ ง เพื่ อ การสร้ า งพลัง การต่ อ สู ้
สาหรับการดารงชี วิตโดยปกติ ในสังคม หันมาประพฤติ
ปฏิ บ ัติ ต นในกรอบของความ ถู ก ต้อ ง ประกอบอาชี พ
สุ จริ ต พัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม มีคุณค่า

5. ผู้ติดเชื้ อHIV ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ทไี่ ด้ รับผลกระทบจาก
เอดส์
ระยะช่ วงปลายของเชื้ อ HIV เมื่ อมี อาการที่ ต้อ งท าการ
วินิจฉัยโรค AIDS, HIV ก็ได้ทาลายระบบภู มิคุม้ กันโรค
ของร่ างกายอย่างเสี ยหายยับเยิน มี การพบบ่อย,ที่ผูท้ ี่ตอ้ ง
ใช้ชีวิตโดยมีเชื้ อ AIDS จะถู กคุ กคามชี วิตจากการติดเชื้ อ
ต่างๆ หรื อ มะเร็ ง โดยปกติแล้วเมื่อติดเชื้ อHIV จะใช้เวลา
ถึ ง 10 ปี ในการเข้าสู่ AIDS อย่างไรก็ ต าม ยาต้าน HIV
สามารถขัดขวางการทาลายระบบภูมคุ ม้ กันจาก HIV ได้
และทาให้ผูต้ ิดเชื้ อมีอายุยืนขึ้น ด้วยการรักษาที่เหมาะสม
มีหลายคนที่มีชีวิตอยูก่ บั เชื้ อHIVโดยอาจไม่พฒั นาอาการ
ไปสู่ AIDSเลย และสามารถใช้ ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งปกติ ผล
การศึ กษาให้ความเห็ นว่าหากเริ่ มการรักษาโดยเร็ วตั้งแต่
เริ่ มติดเชื้อ ก็จะมีความหมายอย่างมากในความสามารถใน
การปรับปรุ งการรักษาระยะยาวให้ประสบผลสาเร็ จ

๑. ถูกกีดกัน ถูกเลือกปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม
๒. ขาดการยอมรับจากสังคม (ไม่มีตวั ตน อยูใ่ นภาวะ
ยากลาบาก)
๓. สังคมมีทศั นคติเชิงลบ
๔. การให้บริ การของรัฐ หน่วยงานยังจากัด ไม่ครอบคลุม
มีขอ้ กาหนดที่กีดกัน
๕. ผูด้ อ้ ยโอกาสมีทศั นคติเชิงลบต่อตนเอง
๖. ขาดโอกาสในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา

หน่ วยงานทีช่ ่ วยเหลือ
1. สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์ เด็ก
เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ ู งอายุ
2. สานักงานส่ งเสริ มและพิทกั ษ์ผดู ้ อ้ ยโอกาสนัก
3. สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์

