
 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560 

เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ 2567 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนพฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม 2566 – เดือนกันยายน 2566  อบต.บางขุนไทร    

ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2567 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน  2567 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507)  

มีคุณสมบัติ ดังนี ้

มีภูมิล าเนาในเขตพื้นที่ต าบลบางขุนไทรแต่ยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  หรือผู้ที่ได้ย้าย 
ทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ให้ไปลงทะเบียนและยื่นค าขอเพื่อแสดงความจ านงขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนพฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม 2566 – เดือนกันยายน 256 6           
ด้วยตนเองหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าร้องขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการ
ก าหนด ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ)                         
เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ  
                     โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)  
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์/ผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ์  

(ส าหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ) 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ 032-783-241 



ประชาสัมพันธค์ุณสมบัติผูค้นพิการและตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจ าตัวคนพิการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 7 ให้คน
พิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีตนมีภูมิล าเนา ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป นั้น และ
ตามทีกรมบัญชีกลางได้ด าเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมส าหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  โดยกรมบัญชีกลางโอนเงินให้แก่ผู้มี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรขอให้ผู้พิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจ าตัวคนพิการ กรณี
บัตรประจ าตัวคนพิการหมดอายุ กรมบัญชีกลางจะระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการจนกว่าจะด าเนินการต่ออายุบัตรประจ าตัว หากตรวจสอบแล้วพบว่าบัตรประจ าตัว
คนพิการของตนหมดอายุให้เร่งด าเนินการต่ออายุทันทีและให้แจ้งข้อมูลของบัตรประจ าตัวคนพิการฉบับใหม่  กับองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เพื่อจะด าเนินการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจะได้รับสิทธิ์เบี้ยยังชีพความพิการต่อไป 
พร้อมคุณสมบัติของคนพิการที่ย่ืนค าขอ 
1.1 เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย 
1.2 บุคคลที่ยังไม่ได้แจ้งเกิดหรือบุคคลที่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสัญชาติไทยต้องด าเนินการตามข้ันตอนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) ก่อน 
สถานที่ให้บริการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ 
2.1 กรุงเทพมหานคร 
    (1) ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
    (2) โรงพยาบาลสิรินธร 
    (3) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
    (4) สถาบันราชานุกูล 
    (5) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
    (6) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
    (7) ศูนย์บริการคนพิการสายไหม เคหะเอ้ืออาทรสายไหม 
    (8) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) 
**หมายเหตุ หน่วยออกบัตรประจ าตัวคนพิการ ข้อ 2.1 จะหยุดทุกวันท าการ ทุกสิ้นเดือน  
2.2 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด…….. 
 
 
 



สถานที่ย่ืนค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
3.1 กรุงเทพมหานคร 
    (1) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช 
    (2) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี 
    (3) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
3.2 จังหวัด 
    (1) โรงพยาบาลประจ าจังหวัด/อ าเภอ ที่มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล 
    (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (3) หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนด 
         เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
4.1 เอกสารหลักฐานของคนพิการ 
    (1) เอกสารประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้  
         (ก) บัตรประจ าตัวประชาชน 
         (ข) บัตรประจ าตัวข้าราชการ 
         (ค) สูติบัตรส าหรับบุคคลอายุต่ ากว่าสิบห้าปี 
         (ง) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองก าหนด 
    (2) ทะเบียนบ้านของคนพิการ  
        กรณีท่ีคนพิการมีทะเบียนบ้าน แต่ไม่มีบัตรประชาชน ต้องด าเนินการตามข้ันตอนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2551 ก่อน 
    (3)  รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป ในกรณีที่คนพิการไม่ได้มายื่นค าขอด้วยตนเอง 
    (4)  เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศก าหนด  
    (5)  สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน  
4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ (เป็นผู้ซี่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการซี่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง)  
    (1)  บัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ  
     (2)  ทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ  
 
กรณีคนพิการมิได้มาแจ้งหรือไม่สามารถแจ้งได้ 
    (1)  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ จ านวน 1 ฉบับ 
        - ผู้รับรอง : ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานชุมชน ลูกจ้างประจ า (หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) 
โดยผู้รับรองต้องอาศัยอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เดียวกับที่คนพิการอาศัยอยู่ในปัจจุบัน  



    (2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับรอง พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
           * ข้าราชการบ านาญ ไม่สามารถรับรองหนังสือนี้ได้ 
           * การรับรองจะสมบูรณ์ เมื่อพยานลงนามครบถ้วน 
           * การรับรองอันเป็นเท็จมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา  
4.3 บุคคลอื่นยื่นค าขอมีบัตรฯ แทนคนพิการ 
    (1)  ส าเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ด าเนินการแทน 
    (2)  หนังสือมอบอ านาจ เป็นหลักฐานว่าได้รับมอบจากคนพิการ (พยานต้องลงนามครบถ้วน)  
   กรณีคนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือมีความพิการมากไม่สามารถด าเนินการเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล 
หรือผู้ดูแล ด าเนินการแทนได้ 
***เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการใหม่ เนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ ช ารุด   สูญหาย มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญเก่ียวกับคนพิการ      
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  (**บัตรประจ าตัวคนพิการมีอายุ 8 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร**) 
5.1  เอกสารหลักฐานของคนพิการ 
    (1) บัตรประจ าตัวคนพิการใบเดิม 
    (2) เอกสารประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
         (ก) บัตรประจ าตัวประชาชน 
         (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
         (ค) สูติบัตรส าหรับบุคคลอายุต่ ากว่าสิบห้าปี 
         (ง) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองก าหนด 
     (3)  ทะเบียนบ้านของคนพิการ  
           กรณีท่ีคนพิการมีทะเบียนบ้าน แต่ไม่มีบัตรประชาชน ต้องด าเนินการตามข้ันตอนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ก่อน 
     (4)  หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล 
     (5)  รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป ในกรณีที่คนพิการไม่ได้มายื่นค าขอด้วยตนเอง 
     (6)  กรณีมีความพิการเพ่ิม หรือเปลี่ยนไปจากเดิม 
           - เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศก าหนด  
           - สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน  
5.2  เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ (ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ ซี่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง)  
     (1)  บัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ  
     (2)  ทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ   
 



 
กรณีคนพิการมิได้มาแจ้งหรือไม่สามารถแจ้งได้ 
     (1)  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ  
           - ผู้รับรอง : ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานชุมชน ลูกจ้างประจ า                         
(หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) โดยผู้รับรองต้องอาศัยอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เดียวกับที่คนพิการอาศัยอยู่ในปัจจุบัน  
     (2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับรอง พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
           * ข้าราชการบ านาญ ไม่สามารถรับรองหนังสือนี้ได้ 
           * การรับรองจะสมบูรณ์ เมื่อพยานลงนามครบถ้วน 
           * การรับรองอันเป็นเท็จมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา  
5.3  บุคคลอื่นยื่นค าขอมีบัตรฯ แทนคนพิการ 
     (1)  ส าเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ด าเนินการแทน 
     (2)  หนังสือมอบอ านาจ เป็นหลักฐานว่าได้รับมอบจากคนพิการ (พยานต้องลงนามครบถ้วน*) 
 
 6.  กรณีคนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือมีความพิการถึงขั้นไม่สามารถด าเนินการเองได้ ผู้ปกครอง                            
ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแล ด าเนินการแทนได้ 
กรณีคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการถึงแก่ความตาย หรือได้รับการแก้ไข ฟ้ืนฟู จนไม่มีสภาพความพิการ หรือมีความประสงค์ยกเลิกการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ ให้ผู้
มีบัตรประจ าตัวคนพิการหรือบุคคลที่ด าเนินการแทน แจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อจ าหน่ายออกจากทะเบียนบัตรประจ าตัวคนพิการต่อไป  
6.1  เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ กรณีคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการถึงแก่ความตาย       
     (1)  บัตรประจ าตัวคนพิการ (ถ้ามี)  
     (2)  บัตรประจ าตัวประชาชนของคนพิการ 
     (3)  ทะเบียนบ้านของคนพิการ 
     (4)  ส าเนาใบมรณะบัตร 
6.2  เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ กรณีได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูจนไม่มีสภาพความพิการ หรือมีความประสงค์ยกเลิกการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ    
     (1)  บัตรประจ าตัวคนพิการ 
     (2)  บัตรประจ าตัวประชาชนของคนพิการ 
     (3)  ทะเบียนบ้านของคนพิการ 
     (4)  เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศก าหนด  
     (5)  ยื่นค าขอแทน ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินการแทน และหนังสือมอบอ านาจ (พยานต้องลงนามครบถ้วน*)  
กรณีคนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือมีความพิการถึงขั้นไม่สามารถด าเนินการเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแล 
ด าเนินการแทนได้ 



 
สิทธิการอุทธรณ์ 
      1. กรณีคนพิการไม่ได้รับอนุมัติให้มีบัตรประจ าตัวคนพิการ อาจยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อนายทะเบียนแห่งนั้น ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  
      2. ให้นายทะเบียนพิจารณาค าอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์แล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเหตุผลเป็นหนังสือต่อผู้
อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พิจารณาอุทธรณ์เสร็จ ค าวินิจฉัยของนายทะเบียนให้เป็นที่สุด  
 
      สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการ 
  คนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการแล้ว สามารถยื่นค าขอใช้สิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 หรือตามท่ีกฎหมายอื่นก าหนด ได้แก่การคุ้มครองสิทธิคน
พิการด้านบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนทางการแพทย์ ในเรื่องการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่า
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการเพื่อปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดี
ขึ้น 
 การคุ้มครองสิทธิคนพิการทางการศึกษา ในเรื่องการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ หรือแผนการศึกษาแห่งชาติตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะ 
หรือในสถานศึกษาท่ัวไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับคนพิการให้การสนับสนุนตามความจ าเป็นและเหมาะสมอย่างท่ัวถึง  
 
 การคุ้มครองสิทธิคนพิการด้านการประกอบอาชีพและการมีงานท า ในเรื่องการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน มาตรการ
เพ่ือการมีงานท า ตลอดจนได้รับการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเทคโนโลยี หรือความช่วยเหลืออ่ืนใด เพื่อการท างานและประกอบ
อาชีพของคนพิการ 
การคุ้มครองสิทธิคนพิการทางสังคมและสวัสดิการสังคม เพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิคนพิการทางสังคมและสวัสดิการสังคมเป็นไปอย่างทั่วถึง เช่น การให้บริการล่ามภาษา
มือ การช่วยเหลือทางกฎหมาย การจัดให้มีผู้ช่วยคนพิการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล การส่งเสริมสนับสนุน
ผู้ดูแลคนพิการ และการจัดสวัสดิการเบี้ย ความพิการ 
การจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก ที่คนพิการเข้าถึงได้ เพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการมีให้สภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามามีส่วนร่วมทางสังคมส าหรับคนพิการ  
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ได้ก าหนดห้ามหน่วยราชการ องค์กรเอกชนหรือบุคคลกระท าการท่ีมีการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรับ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และให้หมายความรวมถึงการกระท าหรืองดเว้นการกระท าใดที่กระทบต่อคนพิการแม้จะไม่มีจุดมุ่งหมายเป็นการเลือกปฏิบัติต่อคน
พิการโดยตรง แต่ผลของการกระท านั้นท าให้คนพิการต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ เพราะเหตุผลแห่งความพิการด้วย ทั้งนี้ กฎหมายก าหนดให้คนพิการที่ได้รับ
หรือจะได้รับความเสียหายจากการกระท าในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อคนพิการสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
แห่งชาติให้มีค าสั่งเพิกถอนการกระท าหรือห้ามมิให้กระท าการนั้นได้  
                         



หากคนพิการมีปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการด าเนินการขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
  ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร โทร 032-783241 

 
 

 
 
 
 
 


