คูมือสําหรับประชาชน : การออกบัตรประจําตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจําตัวคนพิการ
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) กรณีผถู ือบัตรถึงแกความตาย หรือไดรบั การฟนฟูจนไมมสี ภาพความพิการ หรือมีความประสงคจะยกเลิกการมี
บัตร ใหผูถอื บัตรหรือผูป กครอง ผูพ ิทักษ ผูอนุบาลหรือผูดแู ลคนพิการ แลวแตกรณี แจงตอเจาหนาที่ผมู ีอาํ นาจออกบัตร
เพื่อจําหนายชื่อออกจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรตอไป
2) กรณีผถู ือบัตรหรือผูปกครอง ผูพิทกั ษ ผูอนุบาลหรือผูดแู ลคนพิการ แลวแตกรณี ไมดําเนินการแจงวาผูถ ือบัตร
ถึงแกความตาย หรือไดรบั การฟน ฟูจนไมมีสภาพความพิการ ใหเจาหนาที่ผมู ีอาํ นาจออกบัตรแตงตัง้ คณะทํางานตรวจสอบ
ขอเท็จจริงแลวเสนอความเห็นตอเจาหนาที่ผูมีอาํ นาจออกบัตรพิจารณาจําหนายชื่อออกจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรตอไป
3) ใหเจาหนาทีผ่ ูมีอาํ นาจออกบัตร มีหนังสือแจงผูถ ือบัตรหรือผูป กครอง ผูพทิ ักษ ผูอนุบาลหรือผูดแู ลคนพิการ
แลวแตกรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแตการจําหนายชื่อออกจากฐานขอมูลทะเบียนบัตร และแจงสิทธิอทุ ธรณภายใน
30 วัน นับแตวันที่ไดรบั หนังสือ รวมทั้งมีหนังสือแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซี่งเปนภูมลิ าํ เนาของบุคคลนั้นดวย

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด ถนนสวรรควิถี ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร : 056 803 532 – 5
E-mail : nakhonsawan@m-society.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 นาที

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: (กรณีผถู ือบัตร หรือผูปกครอง ผูพิทกั ษ ผูอนุบาล
หรือผูดแู ลคนพิการ แลวแตกรณีมาแจงดวยตนเอง))
2)

3)

การพิจารณา
บันทึกขอมูลการยกเลิกการมีบัตรประจําตัวคนพิการลงใน
ระบบงานออกบัตรประจําตัวคนพิการ
(หมายเหตุ: (กรณีผถู ือบัตร หรือผูปกครอง ผูพิทกั ษ ผูอนุบาล
หรือผูดแู ลคนพิการแลวแตกรณี มาแจงดวยตนเอง))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ตรวจสอบขอมูลทีท่ าํ การบันทึก และเจาหนาทีผ่ ูทมี่ ีอาํ นาจ
ออกบัตรแจงใหผทู ี่มายื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยกเลิก
(หมายเหตุ: (กรณีผถู ือบัตร หรือผูปกครอง ผูพิทกั ษ ผูอนุบาล
หรือผูดแู ลคนพิการแลวแตกรณี มาแจงดวยตนเอง))

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของคนพิการ)
2) บัตรประจําตัวคนพิการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของคนพิการ)

ระยะเวลา
5 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

10 นาที

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

15 นาที

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
4) ใบมรณบัตร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีคนพิการเสียชีวิต)
5) ใบรับรองแพทย หรือ เอกสารรับรองความพิการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณี คนพิการไดรบั การฟนฟูจนไมมีสภาพความพิการ)
6) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผูทมี่ ายื่นคําขอยกเลิกแทน)
7) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผูทมี่ ายื่นคําขอยกเลิกแทน)
8) ใบมอบอํานาจ หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวามีสว นเกี่ยวของกับคน
พิการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผูทมี่ ายื่นคํารองขอยกเลิกแทน)
คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

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
ชื่อแบบฟอรม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้า หน้าท ี

ชื่อกระบวนงาน: การออกบัตรประจําตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจําตัวคนพิการ
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กอง
ยุทธศาสตรและแผนงาน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
กฎหมายที่ใหอาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัตสิ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
2) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ การออกบัตร และการกําหนดเจาหนาทีผ่ ูมีอาํ นาจออกบัตรประจําตัวคน
พิการ การกําหนดสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจําตัวคน
พิการ พ.ศ. 2556
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 1
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 3
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน: การออกบัตรประจําตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจําตัวคนพิการ สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมอื สําหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพรคูมือ: -

