
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร กรณี กำรขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครรำชสีมำ กระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. กำรยื่นค ำขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
  1.1 คนพิกำรซึ่งมีสัญชำติไทย สำมำรถย่ืนค ำขอมีบัตรต่อกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ส ำนักงำนพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริกำรคนพิกำรระดับจังหวัด หรือหน่วยงำนของรัฐ ตำมท่ีอธิบดีหรือผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดประกำศก ำหนด แล้วแต่กรณี 
  1.2 คนพิกำรท่ียังไมไ่ด้แจ้งเกิด หรือเป็นเด็กพิกำรท่ีถูกทอดท้ิงไม่ปรำกฎแน่ชัดว่ำมีสัญชำติไทย ต้องด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนของกฎหมำยว่ำด้วยทะเบียนรำษฎร์ก่อน 
  1.3 กรณีท่ีคนพิกำรเป็นผู้เยำว์ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนไร้ควำมสำมำรถ หรือในกรณีท่ีคนพิกำรมีสภำพควำม
พิกำรถึงขั้นไม่สำมำรถไปยื่นค ำขอด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบำลหรือผู้ดูแลคนพิกำร แล้วแต่กรณี ยื่นค ำขอ
แทนได้ 
 
2. กำรยื่นค ำขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร บุคคลที่สำมำรถยื่นค ำขอได้มีดังนี้ 
 2.1 คนพิกำรยื่นค ำขอมีบัตรได้ด้วยตนเอง 
 2.2 กำรยื่นค ำขอมีบัตรแทนคนพิกำร ในกรณีท่ีคนพิกำรเป็นผู้เยำว์ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนไร้ควำมสำมำรถ 
หรือในกรณีท่ีคนพิกำร มีสภำพควำมพิกำรถึงขั้นไม่สำมำรถไปยื่นค ำขอด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบำลหรือ
ผู้ดูแลคนพิกำร แล้วแต่กรณี ยื่นค ำขอแทนคนพิกำรได้ 
  2.3 กำรยื่นขอเป็นผู้ดูแลคนพิกำรโดยผู้ดูแลคนพิกำรต้องเป็นผู้ซี่งมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนเดียวกันกับคนพิกำรหรือเป็น
ผู้ดูแลคนพิกำร ซี่งคนพิกำรอำศัยอยู่ด้วยตำมควำมเป็นจริงในกรณีมีท้ังสองประเภทดังกล่ำว ให้คนพิกำรแจ้งช่ือผู้ดูแลคน
พิกำรท่ีได้อุปกำระหรืออำศัยอยู่ด้วยเป็นส ำคัญ 
 
3.ขั้นตอนกำรออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
  3.1 เจ้ำหน้ำท่ีรับค ำขอ ตรวจสอบแบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรพร้อมเอกสำรหลักฐำน และเสนอออกบัตรให้แก่ผู้
ยื่นค ำขอหำกเอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ยื่นค ำขอต้องด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนด หำกไม่ด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้ถือว่ำผู้ยื่นค ำขอนั้นไม่ประสงค์จะมีบัตร 
  3.2 เจ้ำหน้ำท่ีผู้มีอ ำนำจออกบัตรพิจำรณำแบบค ำขอมีบัตรพร้อมเอกสำรหลักฐำน หำกเห็นว่ำผู้ยื่นค ำขอได้ด ำเนินกำร
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงอนุมัติออกบัตรให้ผู้ยื่นค ำขอ 
 3.3 จัดเก็บข้อมูลตำมแบบค ำขอมีบัตรไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อท ำบัตร เว้นแต่กรณีท่ีไม่ได้ออกบัตรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือไม่สำมำรถออกบัตรให้แก่ผู้ถือบัตรได้ ให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้มีอ ำนำจออกบัตรมีหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นค ำขอเพื่อ
ใช้แทนบัตรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดได้ 



 3.4 กรณีไม่อนุมัติออกบัตร เนื่องจำกคนพิกำรไมม่ีสัญชำติไทย หรือมีสภำพควำมพิกำรไม่ตรงตำมคู่มือกำรตรวจประเมิน
และวินิจฉัยควำมพิกำร ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2556 ให้ผู้มีอ ำนำจออกบัตรมีค ำส่ังเป็นหนังสือไม่อนุมัติออกบัตรให้แก่ผู้ยื่นค ำขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อผู้ออกค ำส่ังตำมท่ีได้รับค ำขอนั้น ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีได้รับทรำบค ำส่ัง และให้ผู้ออกค ำส่ังพิจำรณำค ำ
อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ ภำยในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีได้รับค ำอุทธรณ์ จำกนั้นให้แจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์พร้อมเหตุผลเป็น
หนังสือต่อผู้อุทธรณ์ทรำบภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันท่ีพิจำรณำอุทธรณ์เสร็จ 
 
4. อำยุบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
  4.1 บัตรประจ ำตัวคนพิกำร มีอำยุ 8 ปี นับแต่วันท่ีออกบัตร 
  4.2 กรณีคนพิกำรท่ีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือมีสภำพควำมพิกำรเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ ให้ใช้บัตรนั้นไปได้
ตลอดชีวิต 
 
หมำยเหตุ 
** กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะน้ัน ผู้รับค ำขอและผู้
ย่ืนค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน ร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ย่ืนค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/
เพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำ 
 
** พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีจะยังไม่พิจำรณำค ำขอ และยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำน จนกว่ำผู้ย่ืนค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือย่ืนเอกสำร
เพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องน้ันเรียบร้อยแล้ว 
 
** ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำต้ังแต่เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
ส่วนกลาง ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (ท่ีอยู่ : 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ 
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 
02-354-3388 ต่อ 128))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานที่ให้บริการ 
ส่วนภูมิภาค ศูนย์บริการคนพิการประจ าจังหวัดทุกจังหวัด 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวัด
นครราชสีมา/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 044-241079 โทรสาร 0-4425-5732  
E-mai: nakhonratchasima@m-society.go.th))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 นำที 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้ำหน้ำท่ีรับค ำขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร และตรวจสอบ
ควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน 
(หมายเหตุ: (- หากมีการแก้ไขข้อมูลในแบบค าขอผู้ยื่นต้องลง
ช่ือก ากับด้วย))  

5 นำที ส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
นครรำชสีมำ 

 
2) กำรพิจำรณำ 

สอบข้อเท็จจริงและควำมถูกต้องของข้อมูล/เอกสำรหลักฐำน 
(หมายเหตุ: -)  
 
 
 

10 นำที ส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
นครรำชสีมำ 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

เจ้ำหน้ำท่ีผู้มีอ ำนำจออกบัตรพิจำรณำอนุมัติกำรขอมีบัตร
ประจ ำตัวคนพิกำร 
(หมายเหตุ: (กรณีไม่อนุมัติจะมีค าส่ังเป็นหนังสือให้แก่ผู้ยื่นค า
ขอเพื่อใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์))  

5 นำที ส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
นครรำชสีมำ 

 
4) - 

บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์และตรวจสอบข้อมูล/พิมพ์
บัตรประจ ำตัวคนพิกำรให้ผู้ยื่นค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

10 นำที ส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
นครรำชสีมำ 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณีคนพิกำรยื่นค ำขอด้วยตนเอง 
ท้ังนี้ คนพิกำรท่ีอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี สำมำรถใช้ส ำเนำสูติบัตรหรือ
หนังสือรับรองกำรเกิดตำมแบบท่ีกรมกำรปกครองก ำหนด 
-ใช้ในกรณียื่นค ำขอมีบัตรแทนคนพิกำร 
-ใช้ในกรณีกำรยื่นขอเป็นผู้ดูแลคนพิกำร 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 
-กรณีไม่มีหลักฐำนตำมข้อ 1) แต่มีหลักฐำนตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำนว่ำ
มีสัญชำติไทยและมีเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน เจ้ำหน้ำท่ีจะรับค ำขอ
บันทึกปำกค ำเจ้ำบ้ำนหรือพยำนบุคคลระบุว่ำเป็นบุคคลเดียวกับ
บุคคลท่ีมีช่ือตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
-หำกน ำบัตรประชำชนฉบับจริงมำ เจ้ำหน้ำท่ีจะสแกนข้อมูลบัตร
ประจ ำตัวประชำชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์) 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณีคนพิกำรยื่นค ำขอด้วยตนเอง 
-ใช้ในกรณียื่นค ำขอมีบัตรแทนคนพิกำร 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
-ใช้ในกรณีกำรยื่นขอเป็นผู้ดูแลคนพิกำร 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

3) 
 

เอกสำรรับรองควำมพิกำร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณีคนพิกำรยื่นค ำขอด้วยตนเอง 
-ใช้ในกรณียื่นค ำขอมีบัตรแทนคนพิกำร 
-ยกเว้นกรณีท่ีผู้พิกำรมีสภำพควำมพิกำรเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ 
-รับรองโดยผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมของสถำนพยำบำลของรัฐหรือ
สถำนพยำบำลเอกชนท่ีอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิกำรประกำศก ำหนดลักษณะควำมพิกำร 7 ประเภท ได้แก่  
(1) ควำมพิกำรทำงกำรเห็น 
(2) ควำมพิกำรทำงกำรได้ยินหรือส่ือควำมหมำย 
(3) ควำมพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวหรือทำงร่ำงกำย 
(4) ควำมพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม 
(5) ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ 
(6) ควำมพิกำรทำงกำรเรียนรู ้
(7) ควำมพิกำรออทิสติก) 

- 

4) 
 

รูปถ่ำยของคนพิกำร ขนำด 1 นิ้ว 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณียื่นค ำขอมีบัตรแทนคนพิกำร) 

- 

5) 
 

ภำพถ่ำยสภำพควำมพิกำรเป็นทีเ่ห็นได้โดยประจักษ์ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณีคนพิกำรยื่นค ำขอด้วยตนเอง 
-ใช้ในกรณียื่นค ำขอมีบัตรแทนคนพิกำร 
-เจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยภำพสภำพควำมพิกำรไว้เป็นหลักฐำน 
-ลักษณะควำมพิกำรเชิงประจักษ์ ได้แก่ 
(1) ควำมพิกำรทำงกำรเห็น ได้แก่ ไม่มีลูกตำท้ังสองข้ำง ไม่มีลูกตำด ำ
ท้ังสองข้ำง ลูกตำสีขำวขุ่นท้ังสองข้ำง ลูกตำฝ่อท้ังสองข้ำง 
(2) ควำมพิกำรทำงกำรได้ยินหรือส่ือควำมหมำย ได้แก่ ไม่มีรูหูท้ังสอง
ข้ำง 
(3) ควำมพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวหรือทำงร่ำงกำย ได้แก่ แขนขำด

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ต้ังแต่ระดับข้อมือขึ้นไปอย่ำงน้อยหนึง่ข้ำง ขำขำดต้ังแต่ระดับข้อเท้ำ
ขึ้นไปอย่ำงน้อยหนึง่ข้ำง) 

6) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- ของผู้ยื่นค ำขอแทนคนพิกำร 
- กรณีกำรยื่นค ำขอมีบัตรแทนคนพิกำร 
- รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

7) 
 

หลักฐำนที่แสดงว่ำได้รับมอบอ ำนำจจำกคนพิกำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณียื่นค ำขอมีบัตรแทนคนพิกำร 
-ต้องมีพยำนอย่ำงน้อย 2 คนและเป็นบุคคลท่ีลงช่ือได้ จะใช้พิมพ์
ลำยนิ้วมือไม่ได้ 
-ใช้ในกรณีกำรยื่นขอเป็นผู้ดูแลคนพิกำร 
-ผู้มีอ ำนำจรับรอง ได้แก่ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำพนักงำนรำชกำร 
พนักงำนรัฐวิสำหกิจสมำชิกสภำท้องถิ่น ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน หรือ
ประธำนชุมชน ) 

- 

8) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-หรือบัตรประจ ำตัวอื่นท่ีทำงรำชกำรออกให้ 
-ของผู้ดูแลคนพิกำร 
-กรณียื่นขอเป็นผู้ดูแลคนพิกำร 
 - หำกมีบัตรประจ ำตัวประชำชนคนพิกำรตัวจริงมำด้วย ระบบ
คอมพิวเตอร์สำมำรถดึงข้อมูลบนหน้ำบัตรได้) 

- 

9) 
 

ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- ของผู้ดูแลคนพิกำร 
- กรณียื่นขอเป็นผู้ดูแลคนพิกำร) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองกำรเป็นผู้ดูแลคนพิกำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณีกำรยื่นขอเป็นผู้ดูแลคนพิกำร 
-ผู้มีอ ำนำจรับรอง ได้แก่ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำพนักงำนรำชกำร 
พนักงำนรัฐวิสำหกิจสมำชิกสภำท้องถิ่น ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน หรือ
ประธำนชุมชน ) 

11) 
 

บัตรประจ ำตัวของผู้รับรองกรณีกำรยื่นขอเป็นผูดู้แลคนพิกำร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณีกำรยื่นขอเป็นผู้ดูแลคนพิกำร) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) จดหมำย พก. 

(หมายเหตุ: (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ท่ีอยู่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์   ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400))  

2) จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
(หมายเหตุ: (disabilities@nep.go.th / depwebmaster@nep.go.th))  

3) เว็บไซต์ พก. 
(หมายเหตุ: (www.dep.go.th))  

4) ตู้รับฟังควำมคิดเห็น 
(หมายเหตุ: (ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร))  

5) ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษยจั์งหวัดนครรำชสีมำ,ศูนย์บริกำรคนพิกำรจังหวัดนครรำชสีมำ 
(หมายเหตุ: (ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 044-241079 โทรสาร 0-4425-5732  
E-mai: nakhonratchasima@m-society.go.th))  

6) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 

(หมายเหตุ: -)  
2) หนังสือมอบอ ำนำจ 

(หมายเหตุ: -)  
3) เอกสำรรับรองควำมพิกำร 

(หมายเหตุ: -)  
4) หนังสือรับรองกำรเป็นผู้ดูแลคนพิกำร 

(หมายเหตุ: -)  
 
หมำยเหตุ 
** กรณีแบบค ำขอมีบัตรหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ ถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลัก ฐำน ร่วมกัน พร้อม
ก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนด ให้ถือว่ำผู้ยื่นค ำขอนั้นไม่ประสงค์จะมีบัตร 
 
 
** เจ้ำหน้ำท่ีผู้มีอ ำนำจออกบัตรจะยังไม่พิจำรณำแบบค ำขอ และไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำน จนกวำ่ผู้ยื่นค ำขอจะ
ด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมครบ ถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
** ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำต้ังแต่เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือ 
 
 



 

 
ชื่อกระบวนงำน: กำรออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร กรณี กำรขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กองยุทธศำสตร์และแผนงำน กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กอง
ยุทธศำสตร์และแผนงำน 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 
  
1)พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556  
  
2)ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่น
ค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ การออกบัตร และการก าหนดเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัวคนพิการ การ
ก าหนดสิทธิ หรือการเปล่ียนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจ าตัวคนพิการ พ.ศ. 2556  
ระดับผลกระทบ: บริกำรท่ัวไป 
พื้นที่ใหบ้ริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 300 
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 440 
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 120 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร กรณี กำรขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
 
 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรับประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


