
                                                                                  
                                                                           
                                                                      
                                                                        

              สทิธิประโยชน์ของคนพกิารใน

ระบบหลกัประกนัสขุภาพ 

1.ไดร้บัสทิธิ  ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

ไดแ้ก่ อปุกรณเ์ครื่องช่วยความพกิารต่างๆ ตาม

ความเหมาะสม 

2. กรณี  คนพกิารไดร้บัการ 

จดทะเบยีนตาม พรบ.ฟ้ืนฟู่สมรรถภาพ 

คนพกิาร พ.ศ.2534  และมสีทิธิบตัรทอง 

สามารถใชส้ทิธิเขา้รบับรกิาร กรณีทีม่คีวามจาํเป็น 

ณ หน่วยบรกิารอืน่ของรฐันอกจากหน่วยบรกิาร

ประจาํทีร่ะบุในหลกัประกนัสุขภาพ 

  

     

 

สทิธปิระโยชน์ของคนพกิารตาม 

พรบ. สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพ

ชีวติคนพกิาร พ.ศ.2550 
 คนพกิารมสีทิธิไดร้บัการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทยแ์ละ

ค่าใชจ่้ายในการรกัษาพยาบาล  ค่าอปุกรณ์

เครื่องช่วยความพกิาร และสือ่ส่งเสรมิพฒันาการ 

ตามทีก่าํหนดใน พรบ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ

ชวีติคนพกิาร 

 คนพกิารสามารถศึกษาในสถานศึกษา

เฉพาะหรอืในสถานศึกษาท ัว่ไปหรอืการศึกษา

ทางเลอืก หรอืการศึกษานอกระบบ  โดยให ้

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัสิง่อาํนวยความ

สะดวกใหก้ารสนบัสนุนตามความเหมาะสม 

  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชพี        

คนพกิารตอ้งไดร้บัการบรกิารทีม่มีาตรฐานการ

คุม้ครองแรงงาน มาตรการเพือ่การมงีานทาํ 

ตลอดจนไดร้บัการส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระ 

ฯลฯ 

 คนพกิารตอ้งไดร้บัการยอมรบัและมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม เศรษฐกิจและ

การเมอืง 

            คนพกิารตอ้งไดร้บัการช่วยเหลอืให ้

เขา้ถงึนโยบาย แผนงาน โครงการ กจิกรรมพฒันา

และบรกิารอนัเป็นสาธารณะ ฯ 

           คนพกิารมสีทิธิไดร้บัขอ้มลูข่าวสารและ

เทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวกเพือ่การสือ่สาร

สาํหรบัคนพกิารทกุประเภท 

  บรกิารลา่มภาษามอื 

  สทิธิทีจ่ะนาํสตัวน์าํทาง เครื่องมอืหรอื

อปุกรณน์าํทางหรอืเครื่องช่วยความพกิารใด ๆ ตดิ

ตวัไปในยานพาหนะหรอืสถานทีใ่ด ๆ เพือ่

ประโยชนใ์นการเดนิทาง 

  ไดร้บัสวสัดกิารเบี้ยความพกิาร 

  ไดร้บัการปรบัสภาพแวดลอ้มทีอ่ยู่

อาศยั  การมผูีช่้วยคนพกิารหรอืจดัใหม้สีวสัดกิาร

อืน่ 

  

 



        ผูช่้วยคนพกิาร  มสีทิธิไดร้บัการลดหย่อน

หรอืยกเวน้ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม ฯ 

          คนพกิารที่ไม่มีผูดู้แล  มสีทิธิไดร้บัการจดั

สวสัดกิารดา้นทีอ่ยู่อาศยัและการเลี้ยงดูจาก

หน่วยงานของรฐั ฯ 

          ผูดู้แลคนพกิาร มสีทิธิไดร้บับรกิารต่าง ๆ 

เพือ่ใหพ้ึง่ตนเองได ้ฯ 

          คนพกิารและผูดู้แลคนพกิารมีสทิธไิดร้บั

การลดหย่อนภาษีหรอืยกเวน้ภาษีฯ 

          องคก์รเอกชน  ทีจ่ดัใหค้นพกิารไดร้บัสทิธิ

ประโยชนต์ามมาตรา 20 มสีทิธิไดร้บัการลดหย่อน

ภาษหีรอืยกเวน้ภาษเีป็นรอ้ยละของจาํนวนเงนิ

ค่าใชจ่้ายตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

  

 

 

 

       

 

       การจดทะเบยีนคนพกิาร  
เป็นการใหบ้รกิารของรฐัเบื้องตน้แกค่นพกิาร 

สถานที่จดทะเบียนคนพกิาร 

ของจงัหวดักาญจนบรุ ี: สาํนกังานพฒันาสงัคม

และความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดักาญจนบรุ ี

ต ัง้อยู่ทีอ่าคารศาลากลางจงัหวดั ช ัน้ 1  

โทร 034-512455 

หลกัฐานที่ใช ้:  

1. เอกสารรบัรองความพกิาร  โดยแพทย์

ของสถานพยาบาลของทางราชการ 

   2. สาํเนาบตัรประชาชน/สูตบิตัร 1 ฉบบั 

 3. สาํเนาทะเบยีนบา้น  1  ฉบบั 

 4. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จาํนวน 2 รูป 

 5. สาํเนาทะเบยีนบา้นและสาํเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชนของผูดู้แลคนพกิาร 1 ชดุ(กรณี

มผูีดู้แลคนพกิาร) 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมไดท้ี่ 

สาํนักงานเทศบาลตาํบลหนองบวั  

โทร 0-3463-5679 ,086-7671678 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

       

          

        โดย 

         เทศบาลตาํบลหนองบวั 
          หมู่ที่ 1 ต.หนองบวั อ.เมืองฯ 

     จ.กาญจนบรุ ี 71190 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
              
 

 สทิธปิระโยชน์ของคนพกิารในระบบ

หลกัประกนัสขุภาพ 

1.ไดร้บัสทิธิ  ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

ไดแ้ก่ อปุกรณเ์ครื่องช่วยความพกิารต่างๆ ตาม

ความเหมาะสม 

2. กรณี  คนพกิารไดร้บัการ 

จดทะเบยีนตาม พรบ.ฟ้ืนฟู่สมรรถภาพ 

คนพกิาร พ.ศ.2534  และมสีทิธิบตัรทอง 

สามารถใชส้ทิธิเขา้รบับรกิาร กรณีทีม่คีวามจาํเป็น 

ณ หน่วยบรกิารอืน่ของรฐันอกจากหน่วยบรกิาร

ประจาํทีร่ะบุในหลกัประกนัสุขภาพ 

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ี่ 

สาํนักงานเทศบาลตาํบลหนองบวั  

โทร 

 

                                                                      

    สทิธปิระโยชน์ของคนพกิารตาม 

พรบ. ฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร 

พ.ศ.2534 
1. ดา้นการแพทย ์ คนพกิารมสีทิธิไดร้บั

บรกิารทางการแพทย ์ตามทีก่าํหนดใน พรบ.ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพคนพกิาร 

2. ดา้นการศึกษา โดยตดิต่อขอคาํแนะนาํ

ไดท้ีส่าํนกังานบรหิารการศึกษาพเิศษ สาํนกังาน

คณะกรรมการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 



กระทรวงศึกษาธิการ  โทร 0-2282-6744,0-

2280-4966 หรอื ทีโ่รงเรยีน ทีจ่ดับรกิาร

การศึกษาพเิศษทกุแห่ง 

 3. ดา้นสงัคมและอาชพี 

 เบี้ยยงัชพี 500  บาท/เดอืน 

           ไดร้บัการสนบัสนุนดา้นการประกอบ

อาชพีไดแ้ก่ การฝึกอาชพีต่างๆ 

          การกูย้มืเงนิ เพือ่ประกอบอาชพีอสิระ 

  การจดทะเบยีนคนพกิารตาม พรบ.

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร 

พ.ศ.2534  
สถานที่จดทะเบียน : สาํนกังานพฒันาสงัคม

และความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดักาญจนบรุ ี

ต ัง้อยู่ทีอ่าคารศาลากลางจงัหวดั ช ัน้ 1  

โทร 034-512455 

เอกสารที่ใช ้: 1. เอกสารรบัรองความพกิาร ซึง่

ประเมนิโดย แพทยข์องสถานพยาบาลของทาง

ราชการ 

   2. สาํเนาบตัรประชาชน/สูตบิตัร 

 3. สาํเนาทะเบยีนบา้น 

 4. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จาํนวน 2 รูป 

 

 

 

 
 
 

                                                               
สทิธปิระโยชน์ของคนพกิารใน

ระบบหลกัประกนัสขุภาพ 

1.ไดร้บัสทิธิ  ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

ไดแ้ก่ อปุกรณเ์ครื่องช่วยความพกิารต่างๆ ตาม

ความเหมาะสม 

2. กรณี  คนพกิารไดร้บัการ 

จดทะเบยีนตาม พรบ.ฟ้ืนฟู่สมรรถภาพ 

คนพกิาร พ.ศ.2534  และมสีทิธิบตัรทอง 

สามารถใชส้ทิธิเขา้รบับรกิาร กรณีทีม่คีวามจาํเป็น 

ณ หน่วยบรกิารอืน่ของรฐันอกจากหน่วยบรกิาร

ประจาํทีร่ะบุในหลกัประกนัสุขภาพ 

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ี่ 

สาํนักงานเทศบาลตาํบลหนองบวั  

โทร 

 

                                                                   

สทิธปิระโยชน์ของคนพกิารตาม 

พรบ. ฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร 

พ.ศ.2534 

1. ดา้นการแพทย ์ คนพกิารมสีทิธิไดร้บั

บรกิารทางการแพทย ์ตามทีก่าํหนดใน พรบ.ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพคนพกิาร 

2. ดา้นการศึกษา โดยตดิต่อขอคาํแนะนาํ

ไดท้ีส่าํนกังานบรหิารการศึกษาพเิศษ สาํนกังาน

คณะกรรมการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 



กระทรวงศึกษาธิการ  โทร 0-2282-6744,0-

2280-4966 หรอื ทีโ่รงเรยีน ทีจ่ดับรกิาร

การศึกษาพเิศษทกุแห่ง 

 3. ดา้นสงัคมและอาชพี 

 เบี้ยยงัชพี 500  บาท/เดอืน 

            ไดร้บัการสนบัสนุนดา้นการประกอบ

อาชพีไดแ้ก่ การฝึกอาชพีต่างๆ 

           การกูย้มืเงนิ เพือ่ประกอบอาชพีอสิระ 

  การจดทะเบยีนคนพกิารตาม พรบ.

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร 

พ.ศ.2534  
สถานที่จดทะเบียน : สาํนกังานพฒันาสงัคม

และความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดักาญจนบรุ ี

ต ัง้อยู่ทีอ่าคารศาลากลางจงัหวดั ช ัน้ 1  

โทร 034-512455 

เอกสารที่ใช ้: 1. เอกสารรบัรองความพกิาร ซึง่

ประเมนิโดย แพทยข์องสถานพยาบาลของทาง

ราชการ 

   2. สาํเนาบตัรประชาชน/สูตบิตัร 

 3. สาํเนาทะเบยีนบา้น 

 4. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จาํนวน 2 รูป 

 

 

 

 


