ขั้นตอนในการจดทะเบียน

การติดต่ อขอรับบริการ

ในการไปยืน่ ขอจดทะเบียน คนพิการหรื อผูจ้ ดทะเบียนแทน
จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

การไปติดต่อขอรับบริ การจากสถานบริ การในด้านต่าง ๆ คน
พิการจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้

1. นําสมุดประจําตัวคนพิการไปด้วยทุกครั้ง
2. ในกรณี ที่ไปสมัครขอรับการฝึ กอาชีพ ต้องนําเอกสาร
ต่อไปนี้ไปด้วย
(1) สําเนาทะเบียนบ้าน
(2) รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รู ป
(3) รู ปถ่ายเต็มตัวให้เห็นภสาพคนพิการชัดเจนจํานวน2 รู ป
(4) ใบรับรองแพทย์
(5) สําเนาพื้นฐานความรู ้ทางการศึกษา หรื อหนังสื อรับรอง
อื่น ๆ
บริการที่คนพิการควรได้ รับ
หากผูข้ อรับการสงเคราะห์รายใดประสบปั ญหาในการขอจด
เมื่อคนพิการได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะได้รับบริ การดังนี้ ทะเบียน หรื อการขอรับบริ การ ให้ยนื่ เรื่ องร้องเรี ยนได้ที่
1. บริ การทางการแพทย์ ได้แก่ การรักษาพยาบาลเพื่อแก้ไข สํานักงานประชาสงเคราะห์จงั หวัด หรื อสํานักงาน
ความพิการ หรื อเพื่อปรับสภาพความพิการ อุปกรณ์เครื่ องใช้ คณะกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรม
ต่าง ๆ และคําแนะนําปรึ กษาทางการแพทย์
ประชาสงเคราะห์หรื อที่ทาํ การประชาสงเคราะห์ ซึ่ งตั้งอยูใ่ น
2. บริ การทางการศึกษา ได้แก่ การเข้าเรี ยนในสถานศึกษาต่าง ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
ๆ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการเรี ยน และคําแนะนําปรึ กษา
เกี่ยวกับการศึกษา
3. บริ การทางการอาชีพ ได้แก่ การจัดฝึ กอาชีพ การแนะนําใน
การประกอบอาชีพ ให้กยู้ มื เงินในการประกอบอาชีพ
4. บริ การทางสังคม ได้แก่ การจัดส่ งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ การจัดหาล่ามภาษามือ และการติดต่อกับหน่วยบริ การ
ต่าง ๆ ให้

สิ ทธิ ของคนพิการ

1. นําเอกสารที่เตรี ยมไว้ไปยืน่ ขอจดทะเบียนที่ที่ทาํ การ
ประชาสงเคราะห์จงั หวัด
2. ยืน่ คําร้องขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่
3. กรอกแบบฟอร์ มขอจดทะเบียน
4. เมื่อเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนแล้ว คนพิการจะได้รับสมุด
ประจําตัวเพื่อนําไปแสดง
ต่อหน่วยงานที่ไปขอรับการบริ การแต่ละประเภท
5. คนพิการไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน

ด้ วยความปรารถนาดีจาก
เทศบาลตําบลบางปลา

ความหมายของคนพิการ

คนพิการ คือบุคคลที่มี
ความผิดปกติหรื อมีความ
บกพร่ องทางร่ างกาย ทาง
สติปัญญา หรื อจิตใจ

อย่างไรที่เรี ยกว่าคนพิการ
คนเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า ทั้งนี้เพราะคนเป็ นกําลังสําคัญใน
การ พัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน แต่ในทุกๆ สังคมมิได้มี
บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถเท่าเทียมกันทั้งหมดยังมีบุคคล
ประเภทหนึ่ง ซึ่ งมีความ ผิดปกติหรื อความบกพร่ องทางด้าน
ร่ างกาย ทางสติปัญญา หรื อทางจิตใจ ทําให้เป็ นอุปสรรค ใน
การดํารงชีวติ การประกอบ อาชีพ และการได้มีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของสังคม ซึ่ งเราเรี ยกบุคคลเหล่านี้วา่ คนพิการ

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

เอกสารที่ต้องนําไปด้ วย
การไปยืน่ จดทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ ต้องนําเอกสาร
ต่อไปนี้ไปด้วย

1. บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ
หรื อบัตรประจําตัวคนต่างด้าว หรื อเอกสารอื่น ๆ ที่ทาง
ราชการออกให้
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบแสดงความยินยอมของผูป้ กครองโดยชอบธรรม ใน
คนพิการจะไปรับการสงเคราะห์ ได้ ที่ไหน กรณี ที่คนพิการที่ขอรับการสงเคราะห์เป็ นผูเ้ ยาว์
4. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รู ป
ตามพระราชบัญญัติการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 5. ใบประเมินความพิการ โดยแพทย์ของสถานพยาบาลของ
มาตรา 14 กําหนดไว้วา่ ให้คนพิการที่ประสงค์จะได้รับสิ ทธิ ทางราชการ
ในการสงเคราะห์ การพัฒนาฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ ยืน่
หากคนพิการไม่สามารถไปจดทะเบียนด้วยตนเองได้
ขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ตามสถานที่ดงั ต่อไปนี้
เนื่องจากมีความพิการมาก มีความลําบากในการเคลื่อนไหว
1. สํานักงานคณะกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตั้งอยู่ หรื อเป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผอู ้ ื่นยืน่ จดทะเบียน
ที่กรมประชาสงเคราะห์ ถนนกรุ งเกษม เขตป้ อมปราบฯ
แทนได้ โดยให้นาํ เอกสารไปด้วยดังนี้
กรุ งเทพฯ 10100 โทร.2823853, 2821472
1. เอกสารของคนพิการที่จะขอจดทะเบียนตามรายการที่ 1 - 5
2. ที่ทาํ การประชาสงเคราะห์ ซึ่ งตั้งอยูใ่ นศาลากลางจังหวัด 2. เอกสารของผูจ้ ดทะเบียนแทน ดังนี้
ทุกจังหวัด
2.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ
หรื อบัตรประจําตัวคนต่างด้าว หรื อเอกสารอื่น ๆ ที่ราชการ
ออกให้
2.2 สําเนาทะเบียนบ้านของผูจ้ ดทะเบียนแทน
2.3 คําสั่งศาล ในกรณี ที่ศาลสั่งให้เป็ นบุคคลเสมือนไร้
ความสามารถ

