คูมือสําหรับประชาชน : การออกบัตรประจําตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
1.1 คนพิการซึง่ มีสัญชาติไทย สามารถยื่นคําขอมีบัตรตอกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด หรือหนวยงานของรัฐ ตามที่อธิบดีหรือ
ผูวา ราชการจังหวัดประกาศกําหนด แลวแตกรณี
1.2 คนพิการที่ยังไมไดแจงเกิด หรือเปนเด็กพิการทีถ่ ูกทอดทิ้งไมปรากฎแนชัดวามีสัญชาติไทย ตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎรกอน
1.3 กรณีทคี่ นพิการเปนผูเ ยาว คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไรความสามารถ หรือในกรณีทคี่ นพิการมีสภาพ
ความพิการถึงขั้นไมสามารถไปยื่นคําขอดวยตนเองได ผูปกครอง ผูพ ิทักษ ผูอนุบาลหรือผูดแู ลคนพิการ แลวแตกรณี ยื่นคํา
ขอแทนได
2. การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ บุคคลทีส่ ามารถยืน่ คําขอไดมีดังนี้
2.1 คนพิการยื่นคําขอมีบัตรไดดวยตนเอง
2.2 การยื่นคําขอมีบัตรแทนคนพิการ ในกรณีทคี่ นพิการเปนผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไรความสามารถ
หรือในกรณีทคี่ นพิการ มีสภาพความพิการถึงขั้นไมสามารถไปยื่นคําขอดวยตนเองได ผูปกครอง ผูพิทกั ษ ผูอ นุบาลหรือ
ผูดูแลคนพิการ แลวแตกรณี ยื่นคําขอแทนคนพิการได
2.3 การยื่นขอเปนผูดแู ลคนพิการโดยผูดูแลคนพิการตองเปนผูซ ี่งมีชื่ออยูในทะเบียนบานเดียวกันกับคนพิการหรือเปน
ผูดูแลคนพิการ ซี่งคนพิการอาศัยอยูดว ยตามความเปนจริงในกรณีมีทงั้ สองประเภทดังกลาว ใหคนพิการแจงชื่อผูดแู ลคน
พิการที่ไดอปุ การะหรืออาศัยอยูดว ยเปนสําคัญ
3. ขั้นตอนการออกบัตรประจําตัวคนพิการ
3.1 เจาหนาที่รบั คําขอ ตรวจสอบแบบคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการพรอมเอกสารหลักฐาน และเสนอออกบัตรใหแก
ผูยื่นคําขอหากเอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวน ผูยื่นคําขอตองดําเนินการแกไขใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาที่
กําหนด หากไมดาํ เนินการแกไขใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ใหถือวาผูยื่นคําขอนั้นไมประสงคจะมีบัตร
3.2 เจาหนาทีผ่ ูมีอาํ นาจออกบัตรพิจารณาแบบคําขอมีบัตรพรอมเอกสารหลักฐาน หากเห็นวาผูยื่นคําขอไดดาํ เนินการ
ถูกตองครบถวนแลว จึงอนุมัติออกบัตรใหผูยื่นคําขอ
3.3 จัดเก็บขอมูลตามแบบคําขอมีบัตรไวในระบบคอมพิวเตอรเพื่อทําบัตร เวนแตกรณีที่ไมไดออกบัตรดวยระบบ
คอมพิวเตอร หรือไมสามารถออกบัตรใหแกผถู ือบัตรได ใหเจาหนาทีผ่ ูมีอาํ นาจออกบัตรมีหนังสือรับรองใหแกผูยื่นคําขอเพื่อ
ใชแทนบัตรตามระยะเวลาที่กาํ หนดได

3.4 กรณีไมอนุมัติออกบัตร เนื่องจากคนพิการไมมสี ัญชาติไทย หรือมีสภาพความพิการไมตรงตามคูมือการตรวจ
ประเมินและวินจิ ฉัยความพิการ ตามพระราชบัญญัติสง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ใหผมู ีอาํ นาจออกบัตรมีคาํ สัง่ เปนหนังสือไมอนุมัติออกบัตรใหแกผูยื่นคําขอ ใหผูนั้นมีสิทธิ
ยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอผูออกคําสัง่ ตามที่ไดรบั คําขอนั้น ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง และใหผอู อกคําสั่ง
พิจารณาคําอุทธรณใหแลวเสร็จ ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ จากนั้นใหแจงผลการพิจารณาอุทธรณพรอม
เหตุผลเปนหนังสือตอผูอุทธรณทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่พจิ ารณาอุทธรณเสร็จ
4. อายุบัตรประจําตัวคนพิการ
4.1 บัตรประจําตัวคนพิการ มีอายุ 8 ป นับแตวันที่ออกบัตร
4.2 กรณีคนพิการที่อายุครบ 60 ปบริบรู ณขึ้นไป หรือมีสภาพความพิการเปนที่เห็นไดโดยประจักษ ใหใชบัตรนั้นไปได
ตลอดชีวิต
หมายเหตุ
** กรณีคาํ ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้น ผูร ับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐาน รวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดาํ เนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
ผูรบั คําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจาหนาทีจ่ ะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูม ือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามทีร่ ะบุไวใน
คูมือ

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค
เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด ถนนสวรรควิถี ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง
(ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด)
จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร : 056 803 532 – 5
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
E-mail : nakhonsawan@m-society.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 นาที
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่รบั คําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ และตรวจสอบ
ความครบถวนของเอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: (- หากมีการแกไขขอมูลในแบบคําขอผูยื่นตองลง
ชื่อกํากับดวย))
2) การพิจารณา
สอบขอเท็จจริงและความถูกตองของขอมูล/เอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: -)

3)

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจาหนาที่ผมู ีอาํ นาจออกบัตรพิจารณาอนุมัตกิ ารขอมีบัตร
ประจําตัวคนพิการ
(หมายเหตุ: (กรณีไมอนุมัตจิ ะมีคาํ สั่งเปนหนังสือใหแกผูยื่นคํา
ขอเพื่อใชสิทธิยื่นอุทธรณ))
บันทึกขอมูลลงระบบคอมพิวเตอรและตรวจสอบขอมูล/พิมพ
บัตรประจําตัวคนพิการใหผูยื่นคําขอ
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-ใชในกรณีคนพิการยื่นคําขอดวยตนเอง

ระยะเวลา
5 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

10 นาที

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

5 นาที

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

10 นาที

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

ลําดับ

2)

3)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ทั้งนี้ คนพิการทีอ่ ายุต่ํากวา 15 ป สามารถใชสาํ เนาสูติบัตรหรือหนังสือ
รับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด
-ใชในกรณียื่นคําขอมีบัตรแทนคนพิการ
-ใชในกรณีการยื่นขอเปนผูดแู ลคนพิการ
-รับรองสําเนาถูกตอง
-กรณีไมมีหลักฐานตามขอ 1) แตมีหลักฐานตามสําเนาทะเบียนบานวามี
สัญชาติไทยและมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน เจาหนาที่จะรับคําขอบันทึก
ปากคําเจาบานหรือพยานบุคคลระบุวา เปนบุคคลเดียวกับบุคคลที่มชี ื่อตาม
สําเนาทะเบียนบาน
-หากนําบัตรประชาชนฉบับจริงมา เจาหนาที่จะสแกนขอมูลบัตรประจําตัว
ประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอร)
สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-ใชในกรณีคนพิการยื่นคําขอดวยตนเอง
-ใชในกรณียื่นคําขอมีบัตรแทนคนพิการ
-ใชในกรณีการยื่นขอเปนผูดแู ลคนพิการ
-รับรองสําเนาถูกตอง)
เอกสารรับรองความพิการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-ใชในกรณีคนพิการยื่นคําขอดวยตนเอง
-ใชในกรณียื่นคําขอมีบัตรแทนคนพิการ
-ยกเวนกรณีทผี่ ูพิการมีสภาพความพิการเปนที่เห็นไดโดยประจักษ
-รับรองโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือ
สถานพยาบาลเอกชนทีอ่ ธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศกําหนดลักษณะความพิการ 7 ประเภท ไดแก
(1) ความพิการทางการเห็น
(2) ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
(3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

-

ลําดับ

4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
(4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
(5) ความพิการทางสติปญญา
(6) ความพิการทางการเรียนรู
(7) ความพิการออทิสติก)
รูปถายของคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว
ฉบับจริง 2 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (-ใชในกรณียื่นคําขอมีบัตรแทนคนพิการ)
ภาพถายสภาพความพิการเปนที่เห็นไดโดยประจักษ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (-ใชในกรณีคนพิการยื่นคําขอดวยตนเอง
-ใชในกรณียื่นคําขอมีบัตรแทนคนพิการ
-เจาหนาทีถ่ า ยภาพสภาพความพิการไวเปนหลักฐาน
-ลักษณะความพิการเชิงประจักษ ไดแก
(1) ความพิการทางการเห็น ไดแก ไมมีลกู ตาทั้งสองขาง ไมมีลูกตาดําทัง้
สองขาง ลูกตาสีขาวขุนทั้งสองขาง ลูกตาฝอทัง้ สองขาง
(2) ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ไดแก ไมมีรูหูทงั้ สองขาง
(3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ไดแก แขนขาดตั้งแต
ระดับขอมือขึ้นไปอยางนอยหนึ่งขาง ขาขาดตั้งแตระดับขอเทาขึ้นไปอยาง
นอยหนึ่งขาง)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- ของผูยื่นคําขอแทนคนพิการ
- กรณีการยื่นคําขอมีบัตรแทนคนพิการ
- รับรองสําเนาถูกตอง)
หลักฐานที่แสดงวาไดรับมอบอํานาจจากคนพิการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

-

-

-

ลําดับ

8)

9)

10)

11)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หมายเหตุ (-ใชในกรณียื่นคําขอมีบัตรแทนคนพิการ
-ตองมีพยานอยางนอย 2 คนและเปนบุคคลทีล่ งชื่อได จะใชพิมพลายนิว้ มือ
ไมได
-ใชในกรณีการยื่นขอเปนผูดแู ลคนพิการ
-ผูมีอาํ นาจรับรอง ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจําพนักงานราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจสมาชิกสภาทองถิ่น กํานัน/ผูใหญบา น หรือประธาน
ชุมชน )
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-หรือบัตรประจําตัวอื่นที่ทางราชการออกให
-ของผูดูแลคนพิการ
-กรณียื่นขอเปนผูดแู ลคนพิการ
- หากมีบัตรประจําตัวประชาชนคนพิการตัวจริงมาดวย ระบบ
คอมพิวเตอรสามารถดึงขอมูลบนหนาบัตรได)
สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- ของผูดแู ลคนพิการ - กรณียื่นขอเปนผูดแู ลคนพิการ)
หนังสือรับรองการเปนผูดูแลคนพิการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (-ใชในกรณีการยื่นขอเปนผูดแู ลคนพิการ
-ผูมีอาํ นาจรับรอง ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจําพนักงานราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจสมาชิกสภาทองถิ่น กํานัน/ผูใหญบา น หรือประธาน
ชุมชน )
บัตรประจําตัวของผูรับรองกรณีการยื่นขอเปนผูดูแลคนพิการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-ใชในกรณีการยื่นขอเปนผูดแู ลคนพิการ)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

-

-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) จดหมาย พก.
(หมายเหตุ: (กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ที่อยู 255 อาคาร 60 ป กรมประชาสงเคราะห ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400))
2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส
(หมายเหตุ: (disabilities@nep.go.th / depwebmaster@nep.go.th))
3) เว็บไซต พก.
(หมายเหตุ: (www.dep.go.th))
4) ตูรับฟงความคิดเห็น
(หมายเหตุ: (ศูนยบริการคนพิการกรุงเทพมหานคร))
5) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด ถนนสวรรควถิ ี
ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร : 056 803 532 – 5 E-mail
: nakhonsawan@m-society.go.th
(หมายเหตุ: -)
6) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอื การกรอก
ลําดับ
1) แบบคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
(หมายเหตุ: -)
2) หนังสือมอบอํานาจ
(หมายเหตุ: -)
3) เอกสารรับรองความพิการ
(หมายเหตุ: -)
4) หนังสือรับรองการเปนผูดแู ลคนพิการ
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

หมายเหตุ
** กรณีแบบคําขอมีบัตรหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบ ถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมได
ในขณะนั้น ผูรบั คําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลัก ฐาน รวมกัน พรอม
กําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดาํ เนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด ใหถือวาผูยื่นคําขอนั้นไมประสงคจะมีบัตร
** เจาหนาทีผ่ ูมอี ํานาจออกบัตรจะยังไมพจิ ารณาแบบคําขอ และไมนบั ระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมครบ ถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอื จะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

ข้อมูลสําหร ับเจ้า หน้าท ี

ชื่อกระบวนงาน: การออกบัตรประจําตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กอง
ยุทธศาสตรและแผนงาน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน
กฎหมายที่ใหอาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัตสิ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2556
2) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ การออกบัตร และการกําหนดเจาหนาที่ผมู ีอาํ นาจออกบัตร
ประจําตัวคนพิการ การกําหนดสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุ
บัตรประจําตัวคนพิการ พ.ศ. 2556
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 300
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 440
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 120
ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน: การออกบัตรประจําตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดนครสวรรค
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมอื สําหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพรคูมือ: -

