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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรออกบัตรประจำตัวคนพิกำร กรณี กำรยกเลิกกำรมีบัตรประจำตัวคนพิกำร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. ชื่อกระบวนงำน: การออกบัตรประจาตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจาตัวคนพิการ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556
2) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ การออกบัตร และการกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตร
ประจําตัวคนพิการ การกําหนดสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุ
บัตรประจําตัวคนพิการ พ.ศ. 2556
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 3
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การออกบัตรประจาตัวคนพิการ กรณีการยกเลิก
11.ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ ส่วนกลาง ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ที่อยู่: 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์: 02-354-3388 ต่อ 128)
2) สถานที่ให้บริการ ส่วนภูมิภาค ศูนย์บริการคนพิการประจําจังหวัดทุกจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12.หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1) กรณีผู้ถือบัตรถึงแก่ความตาย หรือได้รับการฟื้นฟูจนไม่มีสภาพความพิการ หรือมีความประสงค์จะยกเลิกการมีบัตร
ให้ผู้ถือบัตรหรือผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลคนพิการ แล้วแต่กรณี แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจออกบัตร
เพื่อจาหน่ายชื่อออกจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรต่อไป
2) กรณีผู้ถือบัตรหรือผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลคนพิการ แล้วแต่กรณี ไม่ดาเนินการแจ้งว่าผู้ถือบัตรถึง
แก่ความตาย หรือได้รับการฟื้นฟูจนไม่มีสภาพความพิการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจออกบัตรแต่งตั้งคณะทางาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสนอความเห็นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจออกบัตรพิจารณาจาหน่ายชื่อออกจากฐานข้อมูล
ทะเบียนบัตรต่อไป
3) ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจออกบัตร มีหนังสือแจ้งผู้ถือบัตรหรือผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลคนพิการ
แล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่การจาหน่ายชื่อออกจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตร และแจ้งสิทธิอุทธรณ์ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ รวมทั้งมีหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซี่งเป็นภูมิลาเนาของบุคคลนั้นด้วย
13.ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 5 นาที กองยุทธศาสตร์ (กรณีผู้ถือบัตร หรือ
เอกสาร
หลักฐาน
และแผนงาน
ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์
ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแล
1)
คนพิการ แล้วแต่
กรณีมาแจ้งด้วย
ตนเอง)
การพิจารณา
บันทึกข้อมูลการยกเลิกการ 10 นาที กองยุทธศาสตร์ (กรณีผู้ถือบัตร หรือ
มีบัตรประจาตัวคนพิการลง
และแผนงาน
ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์
2)
ในระบบงานออกบัตร
ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแล
ประจาตัวคนพิการ
คนพิการแล้วแต่กรณี
มาแจ้งด้วยตนเอง)
การลงนาม/
ตรวจสอบข้อมูลที่ทาการ
15 นาที กองยุทธศาสตร์ (กรณีผู้ถือบัตร หรือ
คณะกรรมการมีมติ บันทึก และเจ้าหน้าที่ผู้ที่มี
และแผนงาน
ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์
อานาจออกบัตรแจ้งให้ผู้
ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแล
3)
ที่มายื่นเอกสารเพื่อยืนยัน
คนพิการแล้วแต่กรณี
การยกเลิก
มาแจ้งด้วยตนเอง)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 นาที
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
บัตรประจาตัวคน
1
2)
พิการ
สาเนาทะเบียน
0
3)
บ้าน
บัตรประจาตัว
0
4)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน
0
5)
บ้าน

ที่
1)
2)

3)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
ใบมรณบัตร
0
ใบรับรองแพทย์
หรือ เอกสาร
รับรองความ
พิการ
ใบมอบอานาจ
หรือหลักฐานอื่น
ที่แสดงว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องกับคน
พิการ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (ของคนพิการ)

0

ฉบับ

1

ฉบับ

(ของคนพิการ)

1

ฉบับ

1

ฉบับ

(ของผู้ที่มายื่นคา
ขอยกเลิกแทน)
(ของผู้ที่มายื่นคา
ขอยกเลิกแทน)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

-

1

0

-

1

0

-

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (กรณีคนพิการ
เสียชีวิต)
ฉบับ (กรณี คนพิการ
ได้รับการฟื้นฟูจน
ไม่มีสภาพความ
พิการ)
ฉบับ (ของผู้ที่มายื่นคา
ร้องขอยกเลิกแทน)
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17.ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน จดหมาย พก.
หมายเหตุ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่อยู่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ (disabilities@nep.go.th / depwebmaster@nep.go.th)
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน เว็บไซต์ พก.
หมายเหตุ (www.dep.go.th)
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็น
หมายเหตุ (ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร)
5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ นำงอุบลวรรณ ศรีอำพร ตำแหน่ง นักพัฒนำสังคมชำนำญกำร

