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สิทธิตามกฎหมายคนพกิาร

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ให้การ

ช่วยเหลือ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

ในรูปแบบการสงเคราะห์

ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ สิ่งอ านวยความ

สะดวกบริการสาธารณะของรัฐให้คนพิการ

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 





ทิศทางแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2563-2565

EMPOWERMENT เสริมพลังคนพิการ
และองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง 

QUALITYMANAGEMENT พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือก
ปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง 

UNDERSTANDING เสริมสร้างความ
เข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคน
พิการและความพิการ

ACCESSIBILITY สร้าง
สภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะ
ท่ีทุกคน เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

LINKAGE ส่งเสริม การบูรณาการ
เครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยัง่ยนื 

“คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง  ด ารงชีวิตอิสระ  ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน”
(Make the Right Real for Persons with Disabilities towards 

Independent Living in Sustainable Inclusive Society)
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กฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559

ประสานและร่วมมือ
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

วิเคราะห์  ส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลด้านคนพิการ

บริหารจัดการ ICT และเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลด้านคนพิการ

ส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

ส่งเสริม สนับสนุนความ
เข้มแข็งองค์กรด้านคนพิการ

คุ้มครองสวัสดิภาพและ
พัฒนาอาชีพคนพิการ

จัดต้ัง ก ากับ ดูแล
ศูนย์บริการคนพิการ

ส่งเสริมกิจการของ
กองทุนคนพิการฯ

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์
และขจัดการเลือกปฏิบัติ

แนะน า ปรึกษาและช่วยเหลือ
ให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ

หน้าที่อื่น
ตามท่ีกฎหมายก าหนด
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กุญแจสู่สิทธิและสวัสดิการคนพิการ

มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดเพื่อประโยชนในการได รับสิทธิตามมาตรา 

20 คนพิการอาจยื่นค าขอมีบัตร ประจ าตัวคนพิการตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด ณ ส านักงานทะเบียนกลาง ส านักงาน ทะเบียนจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนด

• มีสัญชาติไทย

• มีสภาพความพิการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

• ส าเนาบัตร ปชช.

• ส าเนาทะเบียนบ้าน

• รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป

• ใบรับรองความพิการ

 กรณีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดย

ประจักษ์ไม่ต้องมีใบรับรองความพิการก็ได้

คุณสมบตัิ เอกสารประกอบค าขอ

บัตรประจ าตัวคนพิการ

 มีอายุ 8 ปีนับแต่วันที่ออกบัตร 

 บัตรหมดอายุให้ยื่นต่อนายทะเบียนพร้อม

หลักฐาน ก่อนบัตรหมดอายุ 30 วัน

 กรณีสูญหาย ช ารุด ให้ยื่นขอมบีัตรใหม่

 กรณีตาย /ไม่มีสภาพพิการ /ยกเลิก แจ้ง

นายทะเบียน

 ให้บุคคลถือบัตรมีอายุครบ 60 ปี หรือมี

สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ 

ให้ใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิต

สถานที่ยื่นค าขอ

• ย่ืนด้วยตนเอง หรือผู้อื่นยื่นค าขอแทนได้ (ผู้ปกครอง 

ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการ)

กรุงเทพมหานคร

(1) ร.พ. สิรินธร (2 ) สถาบันราชานกุูล (3) ร.พ. ผู้สูงอายุบางขุนเทียน

(4) ร.พ.นพรัตนราชธานี (5) ร.พ. พระราม 2 (6) ร.พ. เมตตา

ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) (7) ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ

และศูนย์บริการฯ สาขา ได้แก่ มีนบุรี ลาดกระบัง และสายไหม 

จังหวัดอื่น

(1) ศูนย์บริการคนพกิารระดับจังหวัด (2) ร.พ.ประจ าจังหวัด/

อ าเภอทีม่ีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จใน ร.พ. 3) อปท.(4) หน่วยงาน

ของรัฐอื่นตามทีผู่้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนด



ประเภทความพิการ 7 ประเภท

1

ความพิการ

ทางการเห็น

3

ความพิการทางการ

เคลื่อนไหวหรือ

ทางร่างกาย

2

ความพิการทางการได้ยิน

หรือส่ือความหมาย

4

ความพิการทางจิตใจ

หรือพฤติกรรม

5

ความพิการ

ทางสติปัญญา

6

ความพิการ

ทางการเรียนรู้

7

ความพิการ

ทางออทิสติก

คนพิการ

หมายถึง บุคคลทีม่ีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือ

เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป

ความบกพร่องของบุคคลประกอบกับมีอุปสรรคด้านต่างๆ/จ าเป็นพิเศษ

เนื่องจากมี

มาตรา 4 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ .2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556

ประกาศกระทรวง พม. เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความ

พิการ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 

สาเหตุความพิการ 1.jpg
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กรณีความพิการ เห็นโดยประจักษ์

ไม่มีลูกตา ไม่เห็นลูกตา

ลูกตาสีขาวขุ่น ลูกตาฝ่อ

ความพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย

หูหนวก  ไม่มีรูหูทั้งสองข้าง

ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

ขาขาด    ระดับข้อเท้าขึ้นไป 

อย่างน้อยหนึ่งข้าง

ความพิการทางการเห็น

ไม่ต้องมีเอกสารรับรองความพิการ

แขนขาด  ระดับข้อมือขึ้นไป 

อย่างน้อยหนึ่งข้าง



ข้อมูลคนพิการทั่วไป
2,102,384 คน = 3.18 %

1,098,117 คน 
52.23%

1,004,267 คน 
47.77%

ของประชากรทั่วประเทศ

สาเหตุความพิการ

2. ประเภทความพิการ จ านวน (คน) ประเภทความพิการ จ านวน (คน)
1.ทางการเคลื่อนไหว 1,054,786 5. ทางสติปัญญา 143,819

2.ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 393,027 6. ออทิสติก 17,101

3. ทางการเห็น 187,546 7. ทางการเรียนรู้ 13,711

4. ทางจิตหรือพฤติกรรม 164,710 8. รอการยืนยัน 3,849

คนพิการในหน่วยงาน พก. 4,009 คน (22 แห่ง)3.

22.15%

39.77 %
20.29%

12.50%

4.66%

พ.ร.บ การฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ เน้นการ
ให้การสงเคราะห์และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ

มีการส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการขึ้นเป็นคร้ังแรก
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้
ประกอบอาชีพ และมีงานท า

1)  ไทยให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD)
2) พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550

2538 2550 2556 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. (ฉบับท่ี 2)  เพ่ิมมาตรการ
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ
การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวย
ความสะดวก ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ 

2534

สาเหตุความพิการ

อุบัติเหตุโรคอ่ืนๆเจ็บป่วยแพทย์ไม่ระบุ/
ไม่ทราบสาเหตุ

มากกว่า 
1 สาเหตุ

51.22%

โรคติดเชื้อ

20.01% 14.46%
6.29%

6.06%
1.29%

4.

ข้อมูล ณ 4 ม.ค. 65

1.

0 500,000 1,000,000 1,500,000

อายุ 0-5 ปี

อายุ 6 - 14 ปี

อายุ 15 - 21 ปี

อายุ 15 - 59 ปี

อายุ 60 ปีขึ้นไป 1,029,356 คน

71,020 คน

67, 374 คน

836,304 คน

14,184 คน

วิเคราะห์ตามอายุและประเภทความพิการ
ทางการเห็น
ทางการได้ยิน/
สื่อความหมาย
ทางการเคลื่อนไหว

ทางจิตหรือพฤติกรรม
ทางสติปัญญา
ทางการเรียนรู้

ออทิสติก
มากกว่า 1 ประเภท
ไม่ระบุ

แผนภูมิแสดงอาชีพคนพิการในวัยท างาน

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

52,806 คน

102,889 คน

315,164 คน

คนพิการในวัยท างาน (อายุ 15 - 59 ปี) จ านวน 855,816 คน

ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล และไม่ระบุข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ 384,957 คน

คนพิการท่ีให้ข้อมูล

ด้านการประกอบอาชีพ 470,859 คน

พิการมาก ไม่สามารถ

ประกอบอาชีพ

ไม่ได้ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ



สิทธิและสวัสดิการคนพิการ3



ระเบียบด้านสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

ตาม มาตรา 20 คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวก 
อันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ 

ดา้นการแพทย์

การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยกระบวนการทาง

การแพทย์และค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล

ดา้นการศึกษา

การศึกษาแบบทั่วไป 
การศึกษาทางเลือกหรือ
การศึกษานอกระบบ
ตามความเหมาะสม

ดา้นอาชีพ ดา้นการมีสว่นร่วม ดา้นกฎหมาย

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ล่ามภาษามือ อปุกรณ์ เครื่องช่วย เบี้ยสวสัดิการ สวสัดิการอืน่ใด

การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพ เพ่ือการมีงานท า 
และส่งเสริมการประกอบ

อาชีพอิสระ

การมีส่วนร่วมกิจกรรมทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
เท่าเทียมกับบุคคลท่ัวไป

การช่วยเหลือทางกฎหมาย 
และการจัดหาทนายความ

ว่าต่างแก้ต่างคดี

ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ

สิ่งอ านวยความสะดวก
เพ่ือการสื่อสารส าหรับ
คนพิการทุกประเภท

บรกิารลา่มภาษามอื  

ตามระเบยีบคณะกรรมการ

ก าหนด

สิทธิได้รับสัตว์น าทาง 
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ และ
เคร่ืองช่วยความพิการใด ๆ 

การจัดสวัสดิการ
เบ้ียความพิการ ส าหรับ

คนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัว
เป็นต่อเดือน

การปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่
อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ 
หรือการจัดให้มีสวัสดิการอื่น
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



สิทธิทางการแพทย์

การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์

• ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล 

• รวมค่าอุปกรณ์ 
เครื่องช่วยความพิการ 

• มีสื่อส่งเสริมพัฒนาการ 

เพื่อปรับสภาพ

ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม พฤติกรรม สติปัญญา 
การเรียนรู้ หรือเสริมสรา้ง

สมรรถภาพให้ดีขึ้น

เครื่องช่วยความพิการ 
ค่าห้อง ค่าอุปกรณ์

รถเข็นนั่ง รถสามล้อโยก 
อุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้เท้า 

เป็นต้น

การตรวจวินิจฉัย 
การให้ยา ศัลยกรรม

• การบริการพยาบาล
เฉพาะทางกายภาพบ าบัด 
กิจกรรมบ าบดั การแก้ไข
การพูด จิตบ าบัด ดนตรี
บ าบัด

• มีสื่อส่งเสริมพัฒนาการ 

1



อุดหนุนค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
• สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  50,000 บาท (สาขาที่ขาดแคลนหรือ

เป็นที่ต้องการของตลาด 60,000 บาท เช่น บัญชี เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ นิเทศ ภาษาต่างประเทศ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โลจิสติก ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ)

• ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 70,000 บาท
• วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ 70,000 บาท
• สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 90,000 บาท
• แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 200,000 บาท
เริ่มปีการศึกษา 2553

สิทธิทางการศึกษา

• ให้สิทธิคนพิการได้รับการศึกษาขัน้พื้นฐานฟร ี
ตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อพบความพิการ 
“ ห้ามปฏิเสธ ”

• มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่น ๆ

2

20180814151914.pdf
ศูนย์บริการนักศึกษา สุโขทัยธรรมาธิราช.docx
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ รามคำแหง.docx


สิทธิด้านอาชีพและการมีงานท า

•ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับ
คนพิการเข้าท างานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ 

•ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงก าหนด
จ านวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของ

รัฐจะต้องรับคนพิการเข้าท างาน

•กฎกระทรวงก าหนดจ านวนคนพิการที่นายจ้าง

และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท างานและจ านวน

เงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้อง

น าส่งเข้ากองทุน พ.ศ. 2554

•วันที่มีผลใช้บังคับ 26 ต.ค.54 

บทบัญญัตมิาตรา 33

ก าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ

ซึ่งมีลูกจ้างต้ังแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่

สามารถท างานได้ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใด 

อัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคน

ต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกิน

ห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน

3

กฎกระทรวงรองรบั อัตราส่วนจ้างคนพิการ

การใช้มาตรการตาม มาตรา 34 

อัตราต่ าสุดของอัตราค่าจ้างชั้นต่ าตามกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มี

หน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนคูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และ

คูณด้วยจ านวนคนพิการท่ีไม่ได้รับเข้าท างาน

300 บาท X 365 วัน X 1 คน

= 109,500  บาท

การใช้มาตรการตาม มาตรา 35 • นายจ้าง หรือหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะท าตามมาตรา 33 และมาตรา 34

สามารถด าเนินการ

• ให้สัมปทาน จัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า จัดจ้างเหมาช่วงงาน ซื้อผลิตภัณฑ์ ฝึกงาน 

หรือช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้



ศพอ.ขอนแก่น

ตัดผมชายอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ขายสินค้า Online Photoshopตัดต่อ VDO

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ศพอ.บ้านศรีวนาไล
E - Commerce

ศพอ.นครศรีธรรมราช

ศพอ.ขอนแก่น
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
 อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 ตัดผมชาย
 แปรรูปผลิตภัณฑ์
 เกษตรกรรม

ศพอ.หยาดฝน
 คอมพิวเตอร์
 ซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์

ขนาดเล็ก
 ตัดเย็บเสื้อผ้า และงานประดิษฐ์
 เกษตรกรรม
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ส่งเสริมทักษะชีวิตและสังคม

ศพอ.บ้านทองพูนเผ่าพนัส
 อิเล็กทรอนิกส์
 เสริมสวย และตัดผมชาย
 ขนมไทย และเครื่องดื่ม
 นวดแผนไทย

ศพอ.หนองคาย
 ซ่อมรถจักรยานยนต์

และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
 ตัดเย็บเสื้อผ้า และการใช้

จักรอุตสาหกรรม
 คาร์แคร์
 เกษตรกรรม

ศพอ.บ้านศรีวนาไล
 คอมพิวเตอร์
 นวดฝ่าเท้า
 พัฒนาศักยภาพ
 เกษตรกรรม

ศพอ.นครศรีธรรมราช
 เสริมสวย และตัดผมชาย
 ตัดเย็บเสื้อผ้า และงานประดิษฐ์
 นวดไทยเพ่ือสุขภาพ
 ซัก อบ รีด
 ขนมพ้ืนบ้าน อาหารพื้นเมือง
 เกษตรกรรม ศพอ.พระประแดง

 ช่างหัตถกรรมหนัง
 IT คอมพิวเตอร์
 แฟชั่นดีไซน์

ศพอ.บ้านโมกุลฯ
 ตัดเย็บจักรอุตสาหกรรม
 ตัดเย็บและซ่อมแซมเครื่องหนัง
 ส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิตในสังคม
 อาชีวบ าบัด

ข้อมูล กสส. พก. ณ วันที่ 26 เม.ย. 2564

*** หมายเหตุ MOU 2 หน่วย ของหลักสูตรคอมพิวเตอร์
- ศพอ. ขอนแก่น ร่วม รง. + สภาอุตฯ + กศน. + สอศ. + ท.นคร
- ศพอ. หยาดฝน ร่วม รง. (กพร.,จัดหางาน) + ศธ. (สอศ.,สพฐ.) 



การขับเคลื่อนการสร้างงาน สร้างอาชีพส าหรับคนพิการ

ในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 

1 ศูนย์ 1 อาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ขยายเครือข่ายพัฒนาศักยภาพคนพิการ

ศพอ. พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

1 ขอนแก่น 4 จว. ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด 

2 หยาดฝน เชียงใหม่ 13 จว. ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชียงราย น่าน พะเยา 

แพร่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

3 บ้านโมกุลฯ ลพบุรี 10 จว. ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี 

อ่างทอง ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี

4 หนองคาย 8 จว. ได้แก่ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี นครพนม 

มุกดาหาร และสกลนคร

5 พระประแดง 12 จว. ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้ว

6 ศรีวนาไล อุบลฯ 4 จว. ได้แก่ ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี

7 ทองพูนเผ่าพนัส อุบลฯ 4 จว. ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

8 นครศรีธรรมราช 14 จว.ภาคใต้

9 โรงงานปีคนพิการ 8 จว. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 

กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี

ขอนแก่น

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

หยาดฝน เชียงใหม่

เกษตรพอเพียง

บ้านโมกุลฯ ลพบุรี

ตัดเย็บจักรอุตสาหกรรม

หนองคาย

คาร์แคร์

พระประแดง

ช่างหัตถกรรมหนัง

ศรีวนาไล อุบลราชธานี

แปรรูปอาหาร 

(เห็ดทอด,แหนมเห็ด)

ทองพูนเผ่าพนัส 

อุบลราชธานี

ขนมไทย และเครื่องดื่ม

นครศรีธรรมราช

ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ

/เกษตรเมล่อน

โรงงานปีคนพิการ

นนทบุรี

ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า

/น  าด่ืม





สิทธิการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม4

ได้รับการยอมรับและมี

ส่วนร่วมทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง

อย่างเท่าเทียม 

สามารถเข้าถึง

นโยบาย แผนงาน 

โครงการ บริการ

สาธารณะ 

ผลิตภัณฑ์ ที่จ าเป็น

ในการด ารงชีวิต

ส่งเสริมองค์กร

คนพิการให้มี

ความเข้มแข็ง

องค์กรคนพิการ

สามารถคุ้มครอง

สิทธิและจัดบริการ

ด้วยตนเองได้



การช่วยเหลือทางกฎหมาย5

การให้ความรู้ และให้ค าปรึกษา

ทางด้านกฎหมาย

ช่วยเหลือในการจัดท านิติกรรม

สัญญา

การจัดหาทนายความ

ค่าธรรมเนียมศาล

และค่าฤชาธรรมเนียม

เงินประกัน

ในการปล่อยตัวชั่วคราว

ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมาย และการจัดหา

ทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ พ.ศ. 2552



 หลักเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

 การออกแบบที่เป็นสากล/เป็นธรรม

 การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสาร ให้เป็นไปตามความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละ
ประเภท

 หากไม่สามารถด าเนินการได้ ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผลแก่คน
พิการ โดยดัดแปลง ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท

สิทธิการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร

หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม บริการ
สื่อสาธารณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อการสือ่สาร ที่อยู่ในความควบคุมดูแล อยู่ในรูปแบบ วิธีการ หรือ
ช่องทางที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

สาระส าคัญ

6





พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) มาตรา 20 (7) ก าหนดให้คนพิการทางการได้ยิน 

มีสิทธิรับบริการล่ามภาษามือ

สิทธิการรับบริการล่ามภาษามือ

หน่วยบริการ

ล่ามภาษามือ

ขั้นตอน

การจดับรกิาร

1. หน่วยบรกิารล่ามภาษามอื 86 แห่ง 

“ จ านวนล่ามภาษามือ 659 คน ”

 สนง.พมจ. 76 จังหวัด

 องค์กรคนพิการที่ได้รับการประกาศเป็น

หน่วยบริการล่ามภาษามือ 10 องค์กร

2. ประเภทบรกิาร

- ด้านการแพทย์ (300 บ./ชม./คน)

- ด้านการประกอบอาชีพ (300 บ./ชม./คน)

- ด้านกล่าวโทษร้องทุกข์ (300 บ./ชม./คน)

- ประชุม สัมมนา (600 บ./ชม./คน) ไม่เกิน 6 ชม.

- การติดต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือการขอบริการ

สาธารณะอื่นๆ (300 บ./ชม./คน)

1. รับค าขอบริการล่ามภาษามือ (แบบ ลม 03)

2. ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาค าขอรับบริการล่าม

ภาษามือ

3. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับบริการ (ภายใน 3วัน)

4. ติดต่อประสานจัดหาล่ามภาษามือ

5. ล่ามให้บริการตามค าขอ

6. ล่ามภาษามือรายงานผลการให้บริการต่อหนว่ย

จัดบริการ (แบบ ลม.04)

7. หน่วยจัดบริการด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนล่าม

ภาษามือ

8. หน่วยจัดบริการรายงานผลการจัดบริการ 

ต่อ พก. (แบบ ลม.06)

ผู้มีสิทธิ

ขอรับบริการ

1. คนพิการทางการได้ยินฯ

2. ผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยินฯ

3. หน่วยงาน/องค์กร (ต้องมี

หนังสือแจ้งว่าไม่มีงบประมาณหรือ

มีไม่เพียงพอ ตามระเบียบบริการ

ล่ามภาษามือ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554)
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อาคาร สถานที่ 

สิทธิการมีสิ่งอ านวยความสะดวก

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2552 

ให้หน่วยราชการด าเนินการส ารวจและจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงได้

การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงได้

การน าทาง/อุปกรณ์ติดตัวไป

ยานพาหนะ บริการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้ า/ทางรางและ

โครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกและการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร 

อินเตอร์เน็ตของราชการคนพกิารทุกกลุ่มต้องเข้าถงึ

บริการสาธารณะอื่น 

โรงพยาบาล
ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ/เขต

ที่ท าการอปท. สถานศึกษา สถานีต ารวจ
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1. ทางลาด 2. ที่จอดรถ 3. ห้องน้ า 4. ป้ายสัญลักษณ์ 5. บริการข้อมูลข่าวสาร

การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสาร

วิธีการ ให้แสดงบัตรประจ าตัวคนพิการเมื่อใช้

บริการ ยกเว้นผู้ติดตามต้องมีหนังสือรับรอง

จากสมาคมคนพิการ

ยกเว้น ค่าโดยสาร

รถไฟฟ้าใต้ดิน

และรถไฟฟ้าไปสนามบิน

ยกเว้น ค่าเรือโดยสาร

เรือด่วนเจ้าพระยาและ

คลองแสนแสบ

ลดครึ่งหนึ่ง

ส าหรับรถเมล์และรถ บขส. 

ส่วนค่าโดยสารรถไฟ

ลดครึ่งหนึ่ง

ส าหรับเครื่องบินการบินไทย

ชั้นประหยัด ส่วนผู้ติดตาม

ลด 25%





สวัสดิการเบี้ยความพิการ9

มีสัญชาติไทยและ 

มีบัตรประจ าตัวคนพิการ

ไม่เป็นบุคคลอยู่ในสถาน

สงเคราะหข์องรฐั

ขอรับเบีย้ความพกิารได้

ที่ อปท.ตามทะเบยีนบา้น 

หลังไดร้บับตัรประจ าตัว

คนพิการ

อยู่เรือนจ ายื่นค าขอได้ที่

เรือนจ า แล้วส่งให้ อปท. 

ซึ่งเป็นที่ต้ังเรือนจ านั้น

การขอรบัเบี้ย

ความพิการ

คุณสมบัติ

การจ่ายเบีย้

ความพิการ

3 กรณี

คนพิการ

อายตุ่ ากวา่ 18 ปี

มีบัตรประจ าตัวคนพิการ

คนพิการ

มีบัตรประจ าตัวคนพิการ

มบีัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คนพิการ

มีบัตรประจ าตัวคนพิการ

ไม่มบีัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ได้รับเงินเบี้ยความพิการ

1,000 บาท

ได้รับเงินเบี้ยความพิการ

800 บาท

เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

200 บาท

ได้รับเงินเบี้ยความพิการ

800 บาท

1

2

3



10 การปรับสภาพแวดลอ้มที่อยู่อาศยั 

การมผีู้ชว่ยคนพกิาร หรือการจดัสวสัดิการอืน่

ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

ให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลคนพิการ 

และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ .2555

การมีผู้ช่วยคนพิการ
การปรับสภาพ

แวดล้อมที่อยู่อาศัย

การช่วยเหลือคนพิการ

ที่ไม่มีผู้ดูแลคนพิการ 

สิทธิ

ของผู้ดูแลคนพิการ 





สิทธิการมีผู้ช่วยคนพิการ

ผู้ช่วยคนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให้

สามารถปฏิบัติกิจวัตรท่ีส าคัญในการด ารงชีวิต

การพิจารณาให้มีผู้ช่วยคนพิการ

บุคคลพิการนั้นมีสภาพความพิการมาก
จนไม่สามารถปฏบิัตกิิจวัตรทีส่ าคัญในการ
ด ารงชีวิตได้ด้วยตนเอง

หากไม่ได้ปฏิบตัิกจิวัตรดงักลา่ว จะส่งผล
อย่างมากต่อการด ารงชีวิต สุขภาพอนามัย 
ภาวะจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สภาพความ
เป็นอยู่และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

1. หน่วยรับค าขอ เปิดรับค าขอมีผู้ช่วยคนพิการ 
จากคนพิการที่มีความจ าเป็น (ตามแบบ ผช.1)

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน
3. คณะท างานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการพิจารณาค าขอฯ
4. แจ้งผลการพิจารณาไปยังคนพิการ
5. จัดหาผู้ช่วยฯพร้อมตารางแผนการปฏิบัติงาน
6. ผู้ช่วยฯและคนพิการ ท าสัญญาให้บริการ
7. เสนอสัญญาให้หัวหน้าหน่วยรับค าขอพิจารณาอนุมัติ
8. ส่งผู้ช่วยคนพิการไปปฏิบัติหน้าที่
9. ผู้ช่วยฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน (ตามแบบรายงาน ผช.3)
10. หน่วยบริการในพื้นที่เบิกค่าตอบแทนและค่าพาหนะ

ให้ผู้ช่วยคนพิการทุกเดือน
11. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงาน
มายัง พก.ทุกเดือน

การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการคนพิการที่มีสิทธิย่ืนค าขอ

1. มีบัตรประจ าตัวคนพิการ

2. มีความจ าเป็นต้องใช้ผู้ช่วย
คนพิการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรที่ส าคัญในการด ารงชีวิต

3. ไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานรัฐหรือได้รับแต่ไม่
เพียงพอ

กิจวัตรที่ส าคัญในการด ารงชีวิต หมายถึง การปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจ าวันหรือ
เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมของคนพิการซึ่งมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ประจ าวันหรืออยู่
ร่วมกับบุคคลท่ัวไปในสังคม

ผู้ช่วยคนพิการ.pptx
ระเบียบผู้ช่วย 52.pdf
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คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล

คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล มีสิทธิได้รับการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย

และการเลี้ยงดูจากหน่วยงานของรัฐ

การจัดหา

ครอบครัวอุปการะ

การช่วยเหลือ

เป็นเงินหรือสิ่งของ

การส่งเข้าอุปการะ

ในสถานคุ้มครองฯ

การจัดให้มี

ผู้ช่วยคนพิการ

การช่วยเหลืออื่น ๆ

ค่าตอบแทนในการ อุปการะเลี้ยงดู

คนพิการ

อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายเครื่องอุปโภค บริโภคที่

จ าเป็นเฉพาะ คนพิการส าหรับการ 

ด ารงชีวิต

เหมาจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนต่อ

คนพิการ หนึ่งคน

เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 

2,000 บาทต่อเดือน ต่อคนพิการ หน่ึงคน 

- มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 บริบูรณ์ เว้นแต่อธิบดี พก.จะพิจารณาเห็นสมควร

- มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ถูก สุขลักษณะ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

- มีอุปนิสัยและความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นผู้อุปการะ เลี้ยงดูคนพิการ

- มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

- มีเจตนาที่จะอุปการะดูแลคนพิการ พร้อมปฏิบัติตาม หลักเกณฑท์ี่ พก. ก าหนด

- มีเวลาให้การอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ

- ไม่มีประวัติเคยกระท าผิดในกฎหมายอาญาจนได้รับโทษ จ าคุก เว้นแต่ความผิดท่ีได้กระท าโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง

- เป็นผู้มีความเข้าใจในการเลี้ยงดูคนพิการ ส่งเสริมพัฒนา คนพิการ

คุณสมบัติของบุคคลที่ขอรับอุปการะคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล

- มีบัตรประจ าตัวคนพิการ 

- ไมม่ีผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือมีแต่ไม่สามารถ

เลี้ยงดูได้ (ผู้อุปการะมีรายได้ส่วนตัวไม่

เกิน 100,000 บาทต่อปี) 

- ไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งหรือไมม่ั่นคง 

หรือไม่เหมาะสม

- ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 

- ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ของรัฐอื่นหรือได้รับ แต่ไม่เพียงพอ

คุณสมบัติของคนพิการที่มีสิทธิ 



สิทธขิองผู้ดูแลคนพิการ

ต้องมีชื่อในบัตรประจ าตัวคนพิการ
เงื่อนไข

ให้ค าปรึกษา แนะน า ฝึกอบรม

ทักษะการเล้ียงดูคนพิการให้ได้

มาตรฐาน

ใช้สิทธิตามมาตรา 35 

เฉพาะกรณีคนพิการ

ไม่สามารถใช้สิทธิได้

ส่งเสริมการเรียนรู้/พัฒนา

ทักษะเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

สนับสนุนให้มีงานท า ท้ังรับจ้าง

และอาชีพอิสระ การให้สัมปทาน

หรือสถานที่จ าหน่ายสินค้า 

จัดจ้างแบบเหมางานและอื่นๆ

ได้รับการอบรมความรู้และ

ส่งเสริมการดูแลคนพิการ

ใช้สิทธิกู้ยืมเงินจากกองทุน

รายละไม่เกิน 60,000 บาท 

กรณีคนพิการไม่สมารถใช้สิทธิได้

อุปการะเล้ียงดูคนพิการซึ่งมีฐานะยากจน

(คนพิการมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี)

ผู้ดูแลหักลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาทต่อคนพิการ 1 คน 



กลไกการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ4



กลไกการขับเคลือ่นการด าเนนิงาน

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

โดย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

โดย ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธาน

คณะอนุกรรมการ 

ตามประเภทความพิการ 

และคณะอนุกรรมการประเด็นต่าง ๆ 

รวม 31 ชุด

คณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการประจ าจังหวัด



จบการน าเสนอ

กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


