การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ
ให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ โดย
1. วงเงินกู้ไม่เกิน รายละ 60,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน เกินกว่า
วงเงินที่กาหนด ให้มีการพิจารณาเป็นรายๆ ไปโดยไม่เกิน 120,000 บาท
2. กลุ่มละไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ย

กู้ยืมเป็นรายบุคคล

คุณสมบัติผู้กู้
(1) มีบัตรประจาตัวคนพิการ
(2) มีความจาเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่
ที่ยื่นคาขอ
(3) มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน
(4) บรรลุนิติภาวะ(อายุ 20 ปีหรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส)
(5) มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคาขอกู้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
(6) ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้เงินจากกองทุน เว้นแต่ได้ดาเนินการแก้ไ ข
......มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(7) กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องได้ชาระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
ของวงเงินกู้ยืมทั้งหมด
(8) มีความสามารถชาระคืนเงินกู้ยืมได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้าประกัน
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กรณีเป็นผู้ดูแลคนพิการ
(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 2 - 8
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ได้ รั บ การรั บ รองเป็ น หนั ง สื อ จากผู้ แ ทนองค์ ก รด้ า นคนพิ ก าร ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ นั้นมีภูมิลาเนา ข้าราชการระดับ
3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือมีหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่มีบัตร
ประจาตัวคนพิการซึ่งมิได้มีหนี้สินจากกองทุน
(4) คนพิ ก ารซึ่ ง อยู่ ใ นความดู แ ลเป็ น ผู้ เ ยาว์ ผู้ ไ ร้ ส ามารถ หรื อ เสมื อ นไร้
ความสามารถ หรือเป็นคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ออทิสติก สติปัญญา หรือ
มีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันได้
(5) ต้องรับดูแลคนพิการหรืออุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

คุณสมบัติผู้กู้ยืมเป็นรายกลุ่ม
(1) เป็นกลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์ และ
วัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือทากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมาย
และศีลธรรมร่วมกัน หรือดาเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ ทั้งนี้
ต้องมีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 2 คน
(2) มีหลักฐานจากสถาบันการเงินเกี่ยวกับการออมเงินของกลุ่มอย่างสม่าเสมอ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(3) ดาเนินกิจการของกลุ่มในท้องที่จังหวัดที่ยื่นคาขอต่อเนื่องจนถึงวันยื่นคาขอ
แล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(4) ได้รับการรับรองเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรด้านคนพิการที่เป็นนิติบุคคล
หรือหน่วยงานภาครัฐว่าเป็นกลุ่มที่มีผลงานน่าเชื่อถือจริง
(5) มีแผนงานหรือโครงการของกลุ่มที่จะดาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
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เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (ผู้กู้ยืมเงิน) ในส่วนของคนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการต้องมีทะเบียนบ้านใน กทม.เท่านั้น
1. บัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมสาเนา และลงลายมือชื่อมาด้วย) ผู้ดูแล
2. ทะเบียนบ้าน (พร้อมสาเนา และลงลายมือชื่อมาด้วย) ผู้ดูแล
3. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลหรือผู้อุปการะคนพิการ ในกรณีไม่มีชื่อผู้ดูแล
ในบัตรคนพิการ (พร้อมสาเนาบัตรผู้ที่มีอานาจรับรอง และลงลายมือชื่อมาด้วย)
4. สมุ ดหรื อบั ตรประจ าตั วคนพิ การ (พร้ อมส าเนาและลงลายมื อชื่อหรื อพิ มพ์
ลายนิ้วมือมาด้วย) คนพิการ
5. บัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมสาเนา และลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ
มาด้วย) คนพิการ
6. ทะเบียนบ้าน (พร้อมสาเนา และลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือมาด้วย)
คนพิการ
7. รูปถ่ายเต็มตัวขนาด 4X6 นิ้วปัจจุบันจานวน 1 รูป(ในกรณีผู้ดูแลแทนต้อง
ถ่ายคู่กับคนพิการด้วย)
8. ใบประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ (เขียนข้อมูลในกระดาษเปล่า
จานวน 1 ใบ)
9. แผนที่แสดงที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ ณ ปัจจุบัน และสถานที่
ประกอบอาชีพ (เขี ย นรายละเอี ย ดแผนที่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งและชัด เจนลงในกระดาษเปล่ า
จานวน 1 ใบ)
10.ใบรับรองแพทย์ของคนพิการ (ในกรณีคนพิการมีสภาพความพิการรุ นแรง
ให้ระบุว่าคนพิการไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันได้ ในกรณีที่ผู้ดูแลยื่นขอกู้ยืมเงิน
แทนคนพิการ)
11.หนังสือยินยอมคู่สมรสในกรณีจดทะเบียนสมรส (พร้อมสาเนาบัตรประชาชน
ทะเบียนบ้านของคู่สมรส ทะเบียนสมรส และลงลายมือชื่อมาด้วย)
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12. หนังสือรับรองการอยู่อาศัย (ในกรณีอาศัยในทะเบียนบ้านตามพื้นที่ที่ยื่นคา
ขอกู้เงินซึ่งเป็นบ้านเช่า หรือไม่ใช่บ้านเช่าก็ตามพร้อมสาเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
ของเจ้าของบ้านดังกล่าว และลงลายมือชื่อมาด้วย)
13. หลั กฐานการศึ กษา ประกาศนี ยบั ตร หรื อวุ ฒิ ที่ ผ่ านการฝึ กอาชี พ ถ้ ามี
(พร้อมสาเนา และลงลายมือชื่อมาด้วย)
14. กรณียื่นกู้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ให้แนบสาเนาใบเสร็จในการชาระหนี้ หรือสาเนา
สมุดหักลดยอดหนี้ (หน้าแรกที่มีเลขที่สัญญา และหน้าสุ ดท้ ายของการชาระเงิ นงวด
สุดท้าย)(สาเนาลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือมาด้วย)
15. กรณียื่นคาขอกู้เพื่อค้าสลากฯ ที่มีโควตาสลากฯ ให้แนบสาเนาบัตร หรือ
สาเนาเอกสารยื่นยันในการรับสลากฯ จากแหล่งที่ได้รับ เช่นสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ
หรือกองสลากฯ เป็นต้น (สาเนาลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือมาด้วย)
สังเกต ดีดี นะค่ะว่า สาเนาเอกสาร
ทุกอย่างที่ใช้ประกอบการกู้ยืม ต้องมีการ
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องหรือพิมพ์
ลายนิ้วมือทุกครั้ง
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เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอกูย้ ืมเงินกองทุนฯ
(ผู้ค้าประกันการกู้ยืมเงิน)
ต้ องมี ทะเบี ยนบ้ าน ท างานและพั กอาศั ยใน กทม. เท่ านั้ น และมี รายได้ ประจ า
(เป็นพนักงานบริษัท ลูกจ้างประจา ข้าราชการ หรือธุรกิจส่วนตัว)
1. บัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมสาเนา และลงลายมือชื่อมาด้วย)
2. ทะเบียนบ้าน (พร้อมสาเนา และลงลายมือชื่อมาด้วย)
3. แผนที่แสดงที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ ณ ปัจจุบัน และ
สถานที่ประกอบอาชีพ (เขียนรายละเอียดแผนที่ให้ถูกต้องและชัดเจนลงในกระดาษเปล่า
จานวน 1 ใบ)
4. หนั งสื อรั บรองเงิ นเดื อนที่ ต้ นสั งกั ดของผู้ ค้ าประกั นฯ ออกให้ เป็ น
ฉบับจริง (ไม่ใช่สลิปเงินเดือน) ย้านะค่ะ ต้องฉบับจริงเท่านั้น หรือกรณีเป็นเจ้าของ
กิจการธุรกิจส่วนตัว ให้แนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ ย้อนหลัง 6 เดือน
ณ ปัจจุบัน และทะเบียนการค้า (ถ้ามี) ในการยื่นคาร้อง (พร้อมสาเนาและลงลายมือชื่อ
มาด้วย)
5. หนังสือยินยอมคู่สมรสในกรณีจดทะเบียนสมรส (พร้อมสาเนาบั ตร
ประชาชน ทะเบียนบ้านของคู่สมรส ทะเบียนสมรส และลงลายมือชื่อมาด้วย)

ต่อ

88

หากพี่พี่ท่านไหน มีขอ้ สงสัย หรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
พี่พี่ก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าทีไ่ ด้โดยตรง ตามหมายเลขโทรศัพท์นเี้ ลยคะ

02-1069338 , 02-1069340
รับรองว่าการเตรียมเอกสารเพื่อการกูย้ ืมเงินจะครบถ้วนสมบูรณ์แน่นอนค่ะ
อ๊ะ อ๊ะ แต่ตดิ ต่อได้เฉพาะวันเวลาราชการ เท่านัน้ นะค่ะ
เพราะถ้านอกเวลาราชการจะไม่มีใครรับโทรศัพท์และให้ข้อมูลพี่พี่นะคะ
5

สถานที่ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน
(1) บุ ค คลที่ มี ภู มิ ล าเนาในเขตกรุ ง เทพมหานครให้ ยื่ น ต่ อ กองกองทุ น และ
ส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(2) บุ ค คลที่ มี ภู มิ ล าเนาในจั ง หวั ด อื่ น ให้ ยื่ น ต่ อ ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นๆ
ทั้งนี้ มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคาขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
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ข้อตกลงในสัญญาการกู้ยมื
เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิ ก ารได้ อนุ มั ติ ให้ กู้ ยื มแล้ ว ให้ ผู้ กู้ ยื มและผู้ ค้ าประกั นต้ องมาท าสั ญญากู้ ยื มเงิ นและ
สัญญาค้าประกัน โดยมีสาระสาคัญ เช่น ตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ
ข้อ1 ผู้กู้ยืมตกลงกู้ยืมเงินกองทุนฯ ตามจานวนที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อนาไปใช้
ในกิจการที่ระบุในสัญญา
ข้อ2 มีบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นผู้ค้าประกันสัญญา
ข้อ3 กาหนดผ่อนชาระเป็นรายเดือนรายงวด โดยเริ่มผ่อนชาระงวดแรกภายใน
วันที่ 5 ของทุกๆ เดือน และจะต้องชาระให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดที่ระบุในสัญญา
ถ้าวันครบกาหนดตรงกับวันหยุดราชการให้ผู้กู้ยืมชาระเงินในวันเปิดทาการถัดไป
ข้อ4 ห้ามผู้กู้ยืมนาเงิน ที่กู้ยืมตามสัญญานี้ไปใช้ในกิจการอื่น นอกเหนือจาก
ที่ระบุไว้ในสัญญา ข้อ1
ข้ อ 5 ผู้ กู้ ยื ม เป็ น หนี้ เ งิ น กู้ ยื ม กองทุ น ฯห้ า มขอกู้ ยื ม เงิ น จากกองทุ น ใดๆ ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวงการพั ฒ าสั ง คมและคว ามมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เ ว้ น แต่
ได้รับอนุญาต
ข้อ6 ผู้กู้ยืมจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งของผู้ให้กู้ยืมที่
รวมทั้งยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของผู้ให้กู้ยืมเข้าตรวจสอบ การใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว
ข้อ7 หากผู้กู้ยืมผิดสัญญาข้ อใดข้อหนึ่ ง หรือผิดนัดชาระหนี้งวดหนึ่งงวดใด
ให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด ในกรณีดังกล่าวผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกให้
ผู้ กู้ ยื ม ช าระหนี้ เ งิ น ที่ ยั ง ค้ า งช าระทั้ ง หมดได้ ทั น ที และผู้ กู้ ยื ม จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้
ค่าเสียหายรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดาเนินคดี เพื่อบังคับให้
ชาระหนี้ ต ามสั ญ ญานี้ ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งเอาจากผู้ ค้ าประกั น ตามข้ อ 2 ด้ ว ย
เป็นต้น
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ช่องทางการชาระเงิน
(1) กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ หรือสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(2) ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
(3) ธนาคารตามรายชื่ อ ที่ อ ธิ บดี ป ระกาศก าหนด ปั จ จุ บัน ได้ แ ก่
ชาระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
โดยการหักบัญชีหรือชาระ
ด้วยบาร์โค้ด
(4) องค์กรเอกชนตามที่ อธิบดี กาหนด ปัจจุบัน ได้แก่ร้านค้าที่มี
เครื่องหมาย
เคาท์เตอร์เซอร์วิส
(5) สถานที่อื่นใดที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
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เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนฯ
(1) รูปถ่ายเต็มตัวคนพิการ จานวน 1 รูป
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ
จานวน 1 แผ่น
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 แผ่น
(4) แผนผังที่อยู่อาศัย แผนผังสถานประกอบอาชีพ จานวนอย่างละ 1 แผ่น
(5) สาเนาหนังสือเช่าบ้าน (ในกรณีเช่าบ้านอยู่) จานวน 1 แผ่น
(6) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ค้าประกัน
จานวนอย่างละ 1 แผ่น
(7) หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้าประกัน จานวน 1 แผ่น
(8) หนังสือรับรองอุปการะคนพิการ จานวน 1 แผ่น (กรณีผู้ดูแลกู้แทน)
(9) ใบรับรองแพทย์ (กรณีคนพิการมีสภาพความพิการร้ายแรง
และผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ขอกู้แทนคนพิการ) จานวน 1 แผ่น
(10) ประมาณค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพที่ขอกู้ (การกู้ยืมเงินรายบุคคล)/
โครงการประกอบอาชีพของกลุ่ม (การกู้ยืมเงินรายกลุ่ม)

ผลของการผิดนัด
(1) ชาระคืนทั้งหมด ทันที
(2) มีดอกเบี้ย
(3) ต้องชาระค่าฤชาธรรมเนียมเมื่อฟ้องร้องคดี
(4) ไม่สามารถกู้เงินกองทุนต่อได้
(5) มีประวัติเสียหายการกู้ยืมเงินกับกองทุน
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน
การให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1 วัน
1. รับคาร้องขอกู้ยืมเงิน
>> การตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้กแู้ ละผู้ค้าประกัน (15นาที) วัน
>> ลงทะเบียนรับคาร้อง
>> จัดเตรียมเอกสารสัญญา
14 วัน
2. เยี่ยมบ้าน /วิเคราะห์รวบรวมข้อมูล /จัดทาเอกสาร/เตรียมการประชุม
1 วัน
3. การประชุมคณะทางานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุน ฯ
4. เตรียมการประชุมคณะทางานพิจารณากลั่นกรองให้กู้ยืมเงินกองทุน ฯ
5. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ฯ

5 วัน

1 วัน

6. แจ้งผล /ตรวจสอบสัญญา /ขออนุมัติหลักการ /ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
>> เขียนเช็ค /เตรียมเอกสารรับเงิน
12 วัน
>> แจ้งผู้กู้ยืมเงินรับทราบ
7. ทาสัญญา /จ่ายเช็คให้ผู้กู้เงิน

1 วัน

รวมระยะเวลา 35 วันทาการ (หยุดทาการวันเสาร์ ,วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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เกร็ดความรู้
ว่าด้วย
เรือ่ งสิทธิที่คนพิการ ที่พึงได้รบั

สิทธิต่าง ๆ ของคนพิการ

เบี้ย /บริการกู้เงิน
จัดบริการล่ามภาษามือ
แพทย์

ที่อยู่/สิ่งอานวยสะดวก
ช่วยเหลือทางกฎหมาย/
ขจัดการเลือกปฏิบัติ
ค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ
การศึกษา

ทางอาชีพ

1.สวัสดิการเบี้ยความพิการ
คนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ และได้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการไว้แล้ว
มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ รายเดือน ๆ ละ 800 บาท (แปดร้อยบาท)
ซึ่งมีหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการดังนี้
1. สัญชาติไทย
2. มีบัตรประจาตัวคนพิการ
3. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนถิ่นตามทะเบียนบ้าน
4. ไม่เป็นบุคคลซึ้งอยู่ในการอุปาการะของสถานสงเคราะห์หรือเอกชนที่ได้รับ
เงิน
อุดหนุนส่วนใหญ่จากรัฐ
5. คนพิการซึ่งได้รับสิทธิ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือระเบียบอื่น ไม่เป็น
การตัดสิทธิที่คนพิการจะได้รับสิทธิตามระเบียบนี้
ยกตัวอย่างเช่น คนพิการที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการไว้
เมื่อมีอายุมากกขึ้น ก็ยังมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกด้วย
นั่ น ก็ คื อ หากคนพิ ก ารมี อ ายุ ตั้ ง แต่ 60 ปี ขึ้ น ไป จะได้ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชีพ
ผู้สูงอายุ 600 บาท + เบี้ยความพิการ อีก 800บาท = 1,400 บาท
(ซึ่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะขึ้นเป็นลาดับตามอายุแบบขั้นบันได)

2.บริการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
คนพิการที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีบริบูรณ์) หรือผู้ดูแลคนพิการ
ตามกฎหมายสามารถกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ ซึ่งรายละเอียด
ในการกู้ยืมเงินได้ระบุไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วนะค่ะ
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3.การช่วยเหลือทางกฎหมาย
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างให้แก่
คนพิการที่มีฐานะยากจน และไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามมาตรา 20(4) แห่ง
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดย
- การให้คาปรึกษาหารือทางกฎหมาย
- ให้ความรู้ทางกฎหมาย
- การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความ
- การจัดหาทนายความ
- การให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ในทางคดี
- ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ภายในวงเงิน 5,000 บาท

4.การขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม คือ การปฏิบัติที่แตกต่างกัน กีดกัน
การหน่วงเหนี่ยว หรือลาเอียงจากความแตกต่าง ของ เพศ อายุ ศาสนา
ภาษา สภาพความพิการ ฯลฯ รวมถึงการกระทาหรื อ งดเว้ น การกระทาใด
ที่กระทบต่อคนพิการ แม้จะไม่ตั้ง ใจ แต่ผลของการกระทานั้นทาให้คนพิการ
เสียประโยชน์
คนพิการที่ได้รับความเสียหาย หรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทา
ในลั ก ษณะที่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรม มี สิ ท ธิ์ ร้ อ งขอต่ อ คณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ให้มีคาสั่งเพื่อขจัดการเลือก
ปฏิบตั ินั้นได้
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๕. การจัดบริการล่ามภาษามือไทย
จัด ให้บริ การล่ามภาษามือ สาหรั บคนพิการทางการได้ยิ น หรื อการสื่อ
ความหมาย ในกรณีต่างๆ ได้แก่
- การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข
- การสมัครงานหรือการติดต่อประสานงานการประกอบอาชีพ
- การร้องทุกข์ การกล่าวโทษ หรือเป็นพยานให้ชั้นพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
การให้บริการ 3 ประเภทข้างต้น ล่ามภาษามือจะได้รับ ค่าตอบแทนใน
อัตราไม่ต่ากว่าชั่วโมงละ 300 บาท และไม่เกินชั่วโมงละ 500 บาท ตามที่กฎหมาย
กาหนด
สาหรับการเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือการฝึกอบรม ล่ามภาษามือจะ
ได้รับค่าตอบแทนในอัตราชั่วโมงละ 600 บาท ตามที่กฎหมายกาหนด

6.การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
สาหรับคนพิการ
ให้ บริ การปรั บสภาพที่ อยู่ อาศั ยส าหรั บคนพิ การ เพื่ อเพิ่ มความสะดวก
ในการดารงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันในที่อยู่อาศัยของคนพิการเอง
เช่น การปรับปรุงห้องน้า การติดตั้งราวจับ การปรับพื้นผิวทางเดิน ฯลฯ
โดยประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นที่คนพิการอาศัยอยู่เป็นหลัก ในอัตราเหมาจ่าย
รายละไม่เกิน 20,000 บาท ตามที่กฎหมายกาหนด
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7. การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ
จั ด บริ ก ารผู้ ช่ ว ยคนพิ ก าร (PA : Personal assistant) ให้ กั บ คนพิ ก าร
ที่ มี ค วามจ าเป็น ต้ อ งมี ผู้ ช่ว ยคนพิ ก าร เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รที่ ส าคั ญ ในการ
ดารงชีวิตได้ หรือคนพิการที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
(ส่วนใหญ่จะเป็นคนพิการที่มีความรุนแรง)
ผู้ช่วยคนพิการ ที่ผ่านการอบรมและไปจดแจ้งการเป็นผู้ช่วยคนพิการไว้แล้ว
จะได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ในอัต ราชั่วโมงละ 50 บาท วันละไม่เกิน 6
ชั่วโมง รวมตลอดทั้งเดือนไม่เกิน 180 ชั่วโมง ตามที่กฎหมายกาหนด และต้องมี
รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายครั้ง หรือเป็นรายเดือน

8. การจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่ อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2552 ให้หน่วยงาน
ราชการส ารวจและจัด ท าสิ่ง อานวยความสะดวกให้ ค นพิ การเข้ าถึ งได้ โดยเริ่ ม จาก
โรงพยาบาลต้องจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้ครบทุกประเภทตามกฎกระทรวงกาหนด
สิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับ ผู้พิการหรื อทุ พพลภาพและคนชรา พ.ศ.
2548 หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีได้มติสนับสนุนเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2555 ให้หน่วยงานราชการ ได้แค่ หน่วยงานในกากับ/ในสังกัด
- ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละกระทรวงมหาดไทย เช่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ
- กระทรวงศึกษาธิการ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย
- กระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล
- สานักงานตารวจแห่งชาติ เช่น สถานีตารวจ
สามารถเสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ ไปยั ง ส านั ก งบประมาณเพื่ อ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสาหรับคนพิการอย่างน้อย 5
ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้า ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์
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9. การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสาหรับคนพิการ
คนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ สามารถแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่
ประจาสถานีแต่ละแห่งเพื่อลดหย่อนค่าโดยสาร และเพื่อเจ้าหน้าที่ที่ประจาสถานี
สามารถอานวยความสะดวกในการเดินทางให้ได้อย่ างถูกต้องนะค่ะ ซึ่งสามารถ
ใช้ลดหย่อนดังนี้คะ
1. รถไฟฟ้า BTS ฟรีลอยฟ้า ให้ขึ้นฟรีทุกสถานี (มีลิฟต์บริการ
12 สถานี ได้แก่ หมอชิต สยาม อโศก อ่อนนุช บางจาก ปุณณวิถี อุดมสุข
บางนา แบริ่ ง ช่ อ งนนทรี กรุ ง ธนบุ รี และวงเวี ย นใหญ่ และจะจั ด ลิ ฟ ท์
เพิ่มเติมให้ทุกสถานี)
2. รถไฟฟ้า MRT ฟรีใต้ดินให้ขึ้นฟรีทุกสถานี (มีลิฟท์และบันได
เลื่อนบริการทุกสถานี)
3. รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ หรือ แอร์พอร์ตลิงค์ ให้ขึ้นฟรีทุก
สถานี เฉพาะสายสีน้าเงิน หรือ City Line (มีลิฟต์และบันไดเลื่อนให้บริการ
ทุกสถานี)
4. การบินไทย รักคุณเท่าฟ้า ลดค่าโดยสารคนพิการ 50%ลดค่า
โดยสารผู้ดูแลคนพิการ (Escort) 25% และต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแล
คนพิการจากสมาคมคนพิการ ให้เฉพาะเส้นทางบินในประเทศเท่านั้น
5. ขสมก. และรถร่วมบริการของ ขสมก. ทุกประเภทที่ให้บริการ
ทั้งรถพัดลมและรถแอร์ ลดค่าโดยสารครึ่งราคา (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)ให้ทุก
ประเภทความพิการ
6. บขส. ลดค่าโดยสารครึ่งราคา (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)ให้ทุก
ประเภทความพิการ
7. เรือโดยสารประจาทางแม่น้าเจ้าพระยา ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยา
เรือในคลองแสนแสบ และเรือข้ามฟากขึ้นฟรีได้ ดังนี้
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7.1 เรือด่วนเจ้าพระยา
- ธงธรรมดา จากท่าน้านนทบุรี – วัดราชสิงขร
- ธงด่วนพิเศษส้ม จากท่าน้านนทบุรี – วัดราชสิงขร
- ธงด่วนพิเศษเหลือง จากท่าน้านนทบุรี – วัดราชสิงขร
และท่าน้านนทบุรี – ท่าบิ๊กซีราชบูรณะ
7.2 เรือโดยสารคลองแสนแสบ
- ระหว่างท่าผ่านฟ้าลีลาศ – ท่าวัดศรีบุญเรือง จานวน 26 ลา
7.3 เรือข้ามฟาก จานวน 21 ท่า

10. สิทธิคนพิการทางการแพทย์
คนพิการที่บัตรทองผู้พิการ (ท.74) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐ
ได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ และมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ ได้แก่
- การตรวจวินิจฉัย
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- การตรวจด้วยวิธีพิเศษอื่นตามสิทธิ
- การแนะแนวให้คาปรึกษา
- บริการเป็นรายกรณี เช่น การให้ยา เวชภัณฑ์ การศัลยกรรม
กายภาพบ าบั ด พยาบาลจิ ต เวช อรรถบ าบั ด รวมถึ ง กรณี จั ด หา
ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เป็นต้น
คนพิการสามารถติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ที่สถานพยาบาลของรัฐ
สถานพยาบาลในกากับของรัฐ สถานพยาบาลรัฐวิสาหกิจ สถานพยาบาล
เอกชนที่รั ฐกาหนด โดยเบิกค่ าใช้จ่ายได้ต ามสิ ทธิ ของคนพิ การซึ่ ง กฎหมาย
กาหนด
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11. สิทธิคนพิการทางการศึกษา
มีสิทธิได้รับการสิทธิการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงปริญญาตรี
พร้อมทั้งการได้รับเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและ ความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา
ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึ กษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจาเป็น
พิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล
ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับ คน
พิการเพื่อจัดซื้อ จัดหา สิ่งอานวยความสะดวกเทคโนโลยี สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
สถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาในทุ ก สั ง กั ด มี ห น้ า ที่ รั บ
คนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจานวนที่เหมาะสม
****สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ตามกฎหมาย***

12. สิทธิคนพิการทางอาชีพ
มีการจัดบริการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพสาหรับคนพิการในภูมิภาคต่างๆ ให้บริการจัดฝึกอบรม
วิชาชีพแก่คนพิการในสาขาต่างๆ หลักสูตร 6 เดือน – 1 ปี เพื่อเพิ่มโอกาสแก่คนพิการให้ได้รับ
ประโยชน์ตามสิทธิของตน เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป คนพิการที่เข้ามาฝึกอาชีพได้มีการพัฒนา
ทักษะด้านร่างกาย ตามที่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพถนัด จานวน 9 แห่งดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)
2. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหนองคาย
3. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น
4. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช
5. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูน-เผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี
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6. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
7. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
8. ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 5 รอบ จังหวัดลพบุรี
9. สถานฟื้นฟูสรรมภาพคนพิการภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
จังหวัดอุบลราชธานี
ยังมีอีกหน่วยงานที่เกี่ย วข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 1-12 มีการให้บริการ การฝึกเตรียมเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝีมือ การฝึกเสริมทักษะ
และให้คาปรึกษา/แนะนาการพัฒนาหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ โดยการเตรียมเข้า
ทางาน (Work Preparation) การฝึกอาชีพ (Vocational)

อ๊ะ อ๊ะ

ยังไม่พอนะค่ะ เรายังมีสิทธิประโยชน์ของผู้ดูแลคนพิการด้วย
ก่อนอื่นเราต้องแยกให้ออกระหว่าง ผู้ดูแลคนพิการ กับ ผู้ช่วยคนพิการนะค่ะ
ผู้ดูแลคนพิการ หมายถึง พ่อแม่ ลูก สามีภรรยา ญาติพี่น้อง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) และต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อระบุอยู่ในบัตร
ประจาตัวคนพิการ ว่าเป็น “ผู้ดูแลคนพิการ” และต้องให้การอุปการะดูแลคนพิการคนนั้นจริงๆ
ย้านะค่ะ ว่าต้องมีชื่อ “ระบุ” บัตรประจาตัวคนพิการด้วย!!!!
ผู้ช่วยคนพิการ หมายถึง บุคคลที่ผ่านการอบรมและได้จดแจ้งการเป็นผู้ช่วยคนพิการซึ่ง
ผู้ช่วยคนพิการจะได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกาหนด โดยผู้ช่วยคนพิการ
จะต้องบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งรายครั้งและรายเดือน ซึ่งคนพิการที่มีความจาเป็น
สามารถร้องขอให้มีผู้ช่วยคนพิการได้ ส่วนใหญ่จะเป็นคนพิการที่มีความรุนแรง ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจาวันได้ ย้านะค่ะว่า ผู้ช่วยคนพิการต้องผ่านการ “อบรม” และต้อง “จดแจ้ง” เป็นผู้ช่วย
คนพิการ

เมื่อเข้าใจตรงกันแล้ว เรามาดูเกี่ยวสิทธิประโยชน์ของผู้ดูแลคนพิการ
ว่ามีอะไรบ้าง…????
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สิทธิประโยชน์ของผู้ดูแลคนพิการ
- การให้คาปรึกษา แนะนา
- ฝึกอบรมทักษะการเลี้ยงดูค นพิการให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
และวิชาชีพ
- การจัด การศึกษาโดยส่งเสริม การเรี ยนรู้ และพัฒ นาทักษะเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- การส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระ
- การทางานในสถานประกอบการ
- การฝึกอาชีพ
- การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ประกอบอาชี พ (รายละเอี ย ดการกู้ ยื ม เงิ น
มีรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะค่ะในหนังสือเล่มนี้)
- การได้รับสัมปทานหรือสถานที่จาหน่ายสินค้า
- การจัดจ้างแบบเหมางานและอื่นๆ
- การลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- การให้ความช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
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สอบถามข้อมูลเพิ่มได้
ที่

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
102/41 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-106-9300
กลุ่มส่งเสริมโอกาสและติดตามประเมินผล
สอบถามการกู้ยืมเงินของกองทุนฯ ต่อ 9338 ,9339 หรือ 9340
งานติดตามประเมินผล ต่อ 9346 หรือ 9347
เช็คข้อมูลยอดเงินคงค้างชาระ ต่อ 9344
ส าหรั บ คนพิ ก ารในส่ ว นภู มิ ภ าค ก็ ส ามารถติ ด ต่ อ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของ
ทุกจังหวัดได้เลยคะ!!!
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แผนที่กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
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