คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตจัดตัง้ ศูนยบริการคนพิการทัว่ ไป
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑการยื่นคํารองขอจัดตัง้ ศูนยบริการคนพิการทัว่ ไป
1. กรณีราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานภาครัฐเปนผูยื่นคํารองขอ ใหผูมีอาํ นาจทําการแทนองคกรเปนผูยนื่ คํารอง ขอ
จัดตั้งตออธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือผูว า ราชการจังหวัด แลวแตกรณี ตามแบบคํารองขอจัดตั้ง
ศูนยบริการคนพิการทั่วไป (แบบ ศบ.1-ท) พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคํารองขอ ดังนี้
1.1 รางขอบังคับ/ระเบียบของศูนยบริการคนพิการ
1.2 รายชือ่ ผูดาํ เนินการศูนยบริการคนพิการ
1.3 แผนผังแสดงที่ตั้งของศูนยบริการคนพิการ
2. กรณีองคกรดานคนพิการ หรือองคกรอื่นใด ที่ใหบริการแกคนพิการซึ่งไดรบั การรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6(10) เปนผู
ยื่นคําขอ ใหผมู ีอาํ นาจทําการแทนองคกร เปนผูยื่นคํารองขอจัดตั้งตออธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หรือผูว าราชการจังหวัด แลวแตกรณี ตามแบบคํารองขอจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทัว่ ไป (แบบ ศบ.1-อ) พรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นคํารองขอ ดังนี้
2.1 รางขอบังคับ/ระเบียบของศูนยบริการคนพิการ
2.2 รายชื่อผูดําเนินการศูนยบริการคนพิการ
2.3 แผนผังแสดงที่ตงั้ ของศูนยบริการคนพิการ
2.4 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในการใชสถานที่และอาคารที่จะขอจัดตั้งเปนศูนย โดยผูยื่นคํารองขอตอง
แสดงหนังสือยินยอมจากเจาของสถานที่หรืออาคาร ใหใชจดั ตั้งเปนศูนย
2.5 ขอบังคับหรือตราสารขององคกร
2.6 เอกสารที่ไดรบั การรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6(10) ของพระราชบัญญัตสิ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550

- คุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามผูยื่นคําขอจัดตั้งศูนย และผูดําเนินการศูนยบริการคนพิการ
1. อายุไมตา่ํ กวา 25 ป และจบการศึกษาไมตา่ํ กวาภาคบังคับ
2. มีความประพฤติดี ไมมีประวัติการกระทําผิดตอคนพิการหรือละเมิดสิทธิคนพิการ
3. ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจาํ คุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ ซึ่งไมเปนความผิดทีค่ นพิการ หรือองคกรดานคนพิการเปนผูเสียหาย
4. ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
- ผูดาํ เนินการศูนย (คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและผูจ ัดการศูนยบริการ) ตองมีบคุ คลที่มสี ัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่ง
- การยื่นคําขอการจัดตั้งศูนยโดยผูแ ทนองคกรของคนพิการแตละประเภทใหคํานึงถึงการใหบริการตามประเภทความพิการ
- สถานที่ยื่นคํารองขอจัดตัง้ ศูนยบริการคนพิการทัว่ ไป
1. เขตทองที่กรุงเทพมหานคร : ศูนยบริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. จังหวัดอื่น : ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
เงื่อนไขการยื่นคํารองขอจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทั่วไป
- องคกรดานคนพิการ หรือองคกรอื่นใดที่จะยื่นคํารองขอจัดตั้งเปนศูนยบริการคนพิการ ตองเปนองคกรดานคนพิการ หรือ
องคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการที่ไดรบั การรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6(10) ตามพระราชบัญญัตสิ งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
- ใบอนุญาตมีอายุ 4 ป นับแตวันออกใบอนุญาต และใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอตออายุกอนใบอนุญาตหมดอายุอยาง
นอย 30 วัน
หมายเหตุ
** กรณีที่ผูยื่นคําขอมายื่นคํารองขอดวยตนเอง หากคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตอง
หรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผูรบั คําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและ
รายการเอกสาร/หลักฐาน รวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไม
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ผูรบั คําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** กรณีที่ผูยื่นคําขอมิไดมายื่นคํารองขอดวยตนเอง หากคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถกู ตอง
หรือไมครบถวน ผูรบั คํารองขอจะตองทําหนังสือแจงผูยนื่ คํารองขอ ใหผูยื่นคํารองขอแกไขเอกสารใหถูกตองหรือครบถวน
ภายในระยะเวลา 15 วันนับแตวันที่ไดรบั แจง หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
ผูรบั คําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

** พนักงานเจาหนาทีจ่ ะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอื จะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว
** ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
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 : 90 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของคํารองและเอกสาร
หลักฐาน
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
- เจาหนาที่พจิ ารณาความถูกตองของเอกสารหลักฐานตาม
ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ
- ตรวจสอบ อาคาร สถานที่ สภาพแวดลอม ใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย
- เสนอผลการพิจารณาตอผูมอี าํ นาจอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 00:00 - 00:00 น.

ระยะเวลา
1 วัน

59 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

ลําดับ
ขั้นตอน
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
- ผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาลงนามใบอนุญาตจัดตั้ง
- เจาหนาทีจ่ ัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการที่ให
การสนับสนุนศูนย พรอมทัง้ นําสงใบอนุญาตจัดตั้ง
(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) รางขอบังคับ / ระเบียบของศูนย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (- รับรองสําเนาถูกตอง - ใชใน 2 กรณี 1. กรณีราชการสวน
ทองถิ่นหรือหนวยงานภาครัฐเปนผูยื่นคํารองขอ 2. กรณีองคกรดานคน
พิการ หรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ เปนผูยื่นคําขอ)
2) รายชือ่ ผูดาํ เนินการศูนย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (-รับรองสําเนาถูกตอง
- ใชใน 2 กรณี 1. กรณีราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานภาครัฐ เปน
ผูยื่นคําขอ 2. กรณีองคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแก
คนพิการ เปนผูยื่นคําขอ)
3) แผนผังแสดงสถานที่ตงั้ ศูนย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (- รับรองสําเนาถูกตอง
- ใชใน 2 กรณี 1. กรณีราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานภาครัฐเปนผู
ยื่นคํารองขอ 2. กรณีองคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการ
แกคนพิการ เปนผูยื่นคําขอ)

ระยะเวลา
30 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
4) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในการใชสถานที่และอาคาร ที่จะ
ขอจัดตัง้ เปนศูนย โดยผูยื่นคํารองขอตองแสดงหนังสือยินยอมจาก
เจาของสถานที่หรืออาคาร ใหใชจัดตั้งเปนศูนย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (- รับรองสําเนาถูกตอง
- เอกสารเพิ่มเติมในกรณีองคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่
ใหบริการแกคนพิการ เปนผูยื่นคําขอ)
5) ขอบังคับ หรือตราสารขององคกร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (- รับรองสําเนาถูกตอง
- เอกสารเพิ่มเติมในกรณีองคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่
ใหบริการแกคนพิการ เปนผูยื่นคําขอ)
6) เอกสารที่ไดรับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6(10) ของ
กองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคน
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 พิการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (- รับรองสําเนาถูกตอง
- เอกสารเพิ่มเติมในกรณีองคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่
ใหบริการแกคนพิการ เปนผูยื่นคําขอ)
คาธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดคาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) ศูนยบริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ป
กรมประชาสงเคราะห ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-354-3388 ตอ 126
(หมายเหตุ: (วันจันทร ถึง วันศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น.))
2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส disabilities@nep.go.th
(หมายเหตุ: -)
3) เว็บไซต กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th
(หมายเหตุ: -)
4) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด ถนนสวรรควถิ ี
ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร : 056 803 532 – 5 E-mail
: nakhonsawan@m-society.go.th
(หมายเหตุ: -)
5) 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
1) แบบคํารองขอจัดตัง้ ศูนยบริการคนพิการทัว่ ไป กรณีราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานภาครัฐเปนผูยื่นคําขอ :
แบบ ศบ.1-ท
(หมายเหตุ: -)
2) แบบคํารองขอจัดตัง้ ศูนยบริการคนพิการทัว่ ไป กรณีองคกรดานคนพิการ หรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคน
พิการซึง่ ไดรับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6(10)
เปนผูยื่นคําขอ : แบบ ศบ.1-อ
(หมายเหตุ: -)
3) รายชื่อคณะกรรมการศูนยบริการ
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้า หน้าท ี

ชื่อกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทัว่ ไป
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ กองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติสง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
2) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับศูนยบริการคนพิการ พ.ศ.2556
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
วาดวยหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขเกี่ยวกับศูนยบริการคนพิการ พ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 90.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 1
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 2
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน: การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทัว่ ไป สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษยจงั หวัดนครสวรรค
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมอื สําหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพรคูมือ: -

