เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง การประกาศกาหนดหน่วยรับบริการล่ามภาษามือขององค์กรด้านคนพิการทีไ่ ด้รบั รองมาตรฐาน
ด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เมื่อวัน ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เห็ น ชอบให้ประกาศกาหนดองค์กรด้านคนพิการที่ได้การรับรอง
มาตรฐานเป็นหน่วยบริการในพื้นที่ จานวน ๑๔ องค์กร
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการว่ าด้ว ยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ
โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ จึงออกประกาศให้องค์กร
ด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติวา่ ด้วยการกาหนดมาตรฐานการรับรองและเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการ
หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือมีผลงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือกาหนดเป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือตามภารกิจหรือท้องที่ที่กาหนดได้
จานวน ๑๔ องค์กร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1
สมคิด สมศรี
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ

บัญชีรายชื่อองค์กรด้านคนพิการที่จัดบริการล่ามภาษามือได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง การประกาศกาหนดหน่วยรับบริการล่ามภาษามือขององค์กรด้านคนพิการที่ได้รับรองมาตรฐาน
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. กลุ่ ม สมาชิ ก คนหู ห นวกภาคเหนื อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น หน่ ว ยบริ ก ารล่ า มภาษามื อ ในพื้ นที่
ภาคเหนือ จานวน ๑๗ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน
นครสวรรค์ อุทัยธานี กาแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์
๒. สมาคมคนพิการจังหวัดนครพนมเป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ านวน ๒๐ จั งหวัด ได้แก่ นครราชสี มา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรี ษะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อานาจเจริญ
หนองบัวลาภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ
และนครพนม
๓. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือในพื้นที่ภาคกลาง จานวน ๒๖ จังหวัด
ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุ รี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี
ระยองจันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร
๔. กลุ่ มสมาชิ กคนหู หนวกภาคใต้ จั งหวั ดสงขลา เป็ นหน่ วยบริ การล่ ามภาษามื อในพื้ นที่ ภาคใต้
จานวน ๑๔ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สตูล ตรัง พัทลุง
ปัตตานี ยะลา นราธวาสิ และสงขลา
๕. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
๖. สมาคมคนหูหนวกจังหวัดชลบุรีเป็นหน่วยบริการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและ ๘ จังหวัด คือ สระแก้ว
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี และตราด
๗. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยบริการในพื้นที่จังหวัดนครพนม
๘. ชมรมคนหู ห นวกพิ ษ ณุ โ ลก เป็ น หน่ ว ยบริการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และ ๗ จั ง หวั ด คื อ ตาก
เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ และกาแพงเพชร
๙. สมาคมคนพิการจังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
๑๐.สมาคมสมาพั น ธ์ เครื อ ข่ า ยเด็ ก และสตรี หู ห นวกไทย เป็ น หน่ ว ยบริ ก ารล่ า มภาษามื อ ในพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร
๑๑. สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
๑๒. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
๑๓. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือในพื้นที่ปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร
๑๔. ศูนย์บริการคนหูหนวกจังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือในพื้นที่สระบุรี
---------------------------------------

