
สวัสดิการส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
 

คนพิการ คือ บุคคลซึ่งความสามารถถูกจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน และการมีส่วนร่วมทางสังคมได้โดยวิธีการทั่วไป เนื่องจากมีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรมสติปัญญา
หรือการเรียนรู้ และมีความต้องการจ าเป็นพิเศษด้านต่างๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิต และ
มีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป 

รัฐธรรมนูญไทย พุทธศักราช 2550 เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า คนพิการมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ เสรีภาพ และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่า
เทียมกับคนท่ัวไป รัฐบาลจะต้องสงเคราะห์และพัฒนาให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พ่ึงตนเองได้ โดยคนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความ
ช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ความเชื่อมั่นในความสามารถของคนพิการ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของตัวคนพิการเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 
ประเภทความพิการ 

1. ความพิการทางการมองเห็น 
2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
3. ความพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 
4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
5. ความพิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ 
6. ความพิการซ้ าซ้อน (มีความพิการมากกว่า 1 ลักษณะข้ึนไป) 

 
 
 
 



 
ข้อปฏิบัติและสวัสดิการที่ส าคัญส าหรับคนพิการ มีดังนี้ 
1. การจดทะเบียนคนพิการ 

คนพิการที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 จะต้องจดทะเบียนคนพิการท่ีศูนย์บริหารเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวส าหรับคนพิการ 
ตั้งอยู่ท่ีอาคาร 1 ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม สะพานขาว        
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2659-6170-1 ส าหรับต่างจังหวัดจดทะเบียน
ที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

 
***** จังหวัดพะเยา ติดต่อที่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด (ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า ชั้น 1) 
โทรศัพท์ 0-5441-1146-7 และ 0-5444-9546***** 
 

 
เอกสารท่ีใช้ในการจดทะเบียน 

1. เอกสารรับรองความพิการ โดยแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวคน

ต่างด้าว ในกรณีผู้เยาว์ใช้สูติบัตร พร้อมท้ังถ่ายส าเนาเอกสาร 1 ชุด 
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวส าหรับคนพิการ นอกจากให้บริการในการจด

ทะเบียนคนพิการแล้ว ยังให้บริการอ่ืนๆ อีก ได้แก่ บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาแนะน าใน
เร่ืองต่างๆ เช่น สิทธิประโยชน์คนพิการตามกฎหมาย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
คนพิการ บริการจัดหางานให้คนพิการ บริการกู้ยืมเงิน กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
เพ่ือประกอบอาชีพและการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ เช่น เงินสงเคราะห์ครอบครัวคน



พิการ เครื่องอุปโภค บริโภค เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ รถเข็นน่ังส าหรับคนพิการ รถสามล้อ
โยกส าหรับคนพิการ 

2.  การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  
คนพิการสามารถรับบริการรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดย

การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพหรือใช้บัตรทอง 30 บาท ส่วนกายอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยคน
พิการใช้สิทธิขอรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากสถานพยาบาลที่บริการ และหาก
สถานพยาบาลไม่มีบริการกายอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยคนพิการ ให้ใช้สิทธิขอรับได้ที่ศูนย์สิ
รินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท์ 0-2591-3748 

3.  การศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา  
คนพิการมีสิทธิเรียนหนังสือ โดยที่รั ฐจะต้องจัดให้คนพิการทุกคนอย่างมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ โดยติดต่อที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามภูมิล าเนาท่ีอยู่ หรือส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 0-2282-5820 และ 0-2280-4966 

4. การฝึกอาชีพ  
บริการฝึกอาชีพโดยศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 8 แห่ง ท่ัวประเทศ ติดต่อที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
โทรศัพท์ 0-2659-6260 
 

4.1  บริการฝึกอาชีพโดยสถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือท่ัวประเทศของกระทรวง
แรงงานท่ีแต่ละจังหวัด ติดต่อที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 0-2247-6600 และ 0-
2248-3313 
 5.  บริการจัดหางาน  
  บริการจัดหางานส าหรับคนพิการและสถานประกอบการ รวมท้ังการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ติดต่อส านักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ และกรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 0-2247-9423 และ 0-2245-2085 



 
6.  เงินกู้เพ่ือการประกอบอาชีพและเงินทุนอุดหนุนคนพิการและผู้ปกครองสามารถ

กู้เงินเพ่ือประกอบอาชีพอิสระ รายละไม่เกิน   40,000 บาท  รายกลุ่ม กลุ่มละไม่
เกิน  1  ล้านบาท  ผ่อนช าระภายในระยะเวลาไม่เกิน  5  ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย 
 
7.  สวัสดิการอื่นๆ 

7.1  เงินสงเคราะห์ครอบครัวในกรณียากจน ขัดสน และอยู่ในสภาวะยากล าบาก  
ติดต่อได้ที่ส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด หรือกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ โทรศัพท์ 0-2659-6101-10 

7.2  เบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท ส าหรับคนพิการติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.)/เทศบาล หรือส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด 

7.3  การออกกก าลังกายหรือเล่นกีฬา สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์พลศึกษาประจ า
จังหวัดของการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพลศึกษา หรือสมาคมกีฬาประจ าจังหวัด 
ส่วนกลางติดต่อที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทรศัพท์ 0-2214-0120, 0-2216-7390 
 
8.  ติดต่อสอบถามทั่วไป 

8.1 ส านักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
  ของมนุษย์ โทรศัพท์ 0-2644-7991-4 
8.2   สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2243-6828 
8.3   มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย โทรศัพท์ 0-2281-9280 
8.4   ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา    

 (ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า ชั้น 1) โทรศัพท์ 0-5441-1146-7,0-5444-9546 
 
 
 
 



 
ลิงก์หน่วยงานเกี่ยวกับคนพิการ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
http://www.dsdw.go.th/ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 http://www.m-society.go.th/ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา 
http://www.phayao.m-society.go.th/ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) 
http://www.nep.go.th/ 
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