
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร กรณี กำรยกเลิกกำรมีบตัรประจ ำตวัคน
พิกำร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครรำชสีมำ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1) กรณีผู้ถือบัตรถึงแก่ควำมตำย หรือได้รับกำรฟื้นฟูจนไม่มีสภำพควำมพิกำร หรือมีควำมประสงค์จะยกเลิกกำรมีบัตร ให้ผู้ถือ
บัตรหรือผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบำลหรือผู้ดูแลคนพิกำร แล้วแต่กรณี แจ้งต่อเจ้ำหน้ำท่ีผู้มีอ ำนำจออกบัตรเพื่อจ ำหน่ำยช่ือออก
จำกฐำนข้อมูลทะเบียนบัตรต่อไป 
2) กรณีผู้ถือบัตรหรือผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบำลหรือผู้ดูแลคนพิกำร แล้วแต่กรณี ไม่ด ำเนินกำรแจ้งว่ำผู้ถือบัตรถึงแก่ควำมตำย 
หรือได้รับกำรฟื้นฟูจนไม่มีสภำพควำมพิกำร ให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้มีอ ำนำจออกบัตรแต่งต้ังคณะท ำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสนอ
ควำมเห็นต่อเจ้ำหน้ำท่ีผู้มีอ ำนำจออกบัตรพิจำรณำจ ำหน่ำยช่ือออกจำกฐำนข้อมูลทะเบียนบัตรต่อไป 
3) ให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้มีอ ำนำจออกบัตร มีหนังสือแจ้งผู้ถือบัตรหรือผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบำลหรือผู้ดูแลคนพิกำร แล้วแต่กรณี 
ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่กำรจ ำหน่ำยช่ือออกจำกฐำนข้อมูลทะเบียนบัตร และแจ้งสิทธิอุทธรณ์ภำยใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
หนังสือ รวมทั้งมีหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซี่งเป็นภูมิล ำเนำของบุคคลนั้นด้วย 
  
 

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 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวัด
นครราชสีมา/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (ท่ีอยู่ ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

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



โทรศัพท์ 044-241079 โทรสาร 0-4425-5732  
E-mai: nakhonratchasima@m-society.go.th))  

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 นำที 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
(หมายเหตุ: (กรณีผู้ถือบัตร หรือผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล 
หรือผู้ดูแลคนพิการ แล้วแต่กรณีมาแจ้งด้วยตนเอง))  

5 นำที ส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
นครรำชสีมำ 

 
2) กำรพิจำรณำ 

บันทึกข้อมูลกำรยกเลิกกำรมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรลงใน
ระบบงำนออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
(หมายเหตุ: (กรณีผู้ถือบัตร หรือผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล 
หรือผู้ดูแลคนพิการแล้วแต่กรณี มาแจ้งด้วยตนเอง))  

10 นำที ส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
นครรำชสีมำ 

 
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

ตรวจสอบข้อมูลท่ีท ำกำรบันทึก และเจ้ำหน้ำท่ีผู้ท่ีมีอ ำนำจ
ออกบัตรแจ้งให้ผู้ท่ีมำยื่นเอกสำรเพื่อยืนยันกำรยกเลิก 
(หมายเหตุ: (กรณีผู้ถือบัตร หรือผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล 
หรือผู้ดูแลคนพิการแล้วแต่กรณี มาแจ้งด้วยตนเอง))  

15 นำที ส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
นครรำชสีมำ 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของคนพิกำร) 

- 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของคนพิกำร) 

4) 
 

ใบมรณบัตร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีคนพิกำรเสียชีวิต) 

- 

5) 
 

ใบรับรองแพทย์ หรือ เอกสำรรับรองควำมพิกำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณี คนพิกำรได้รับกำรฟื้นฟูจนไม่มีสภำพควำมพิกำร) 

- 

6) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของผู้ท่ีมำยื่นค ำขอยกเลิกแทน) 

- 

7) 
 

ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของผู้ท่ีมำยื่นค ำขอยกเลิกแทน) 

- 

8) 
 

ใบมอบอ ำนำจ หรือหลักฐำนอืน่ที่แสดงว่ำมีส่วนเก่ียวข้องกับคน
พิกำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของผู้ท่ีมำยื่นค ำร้องขอยกเลิกแทน) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

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

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) จดหมำย พก. 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(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 
(หมายเหตุ: (ท่ีอยู่ 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 
(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 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมำยเหตุ 

- 
 
 



 

ชื่อกระบวนงำน: กำรออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร กรณี กำรยกเลิกกำรมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กองยุทธศำสตร์และแผนงำน กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กอง
ยุทธศำสตร์และแผนงำน 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
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 1 

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 3 

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 
 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร กรณี กำรยกเลิกกำรมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงขอ้มูลคู่มือส ำหรับประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


