
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร กรณี บัตรหมดอำยุ บัตรช ำรุด 
บัตรสูญหำย หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส ำคัญของบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครรำชสีมำ กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. กำรยื่นค ำขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
  - กรณีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรหมดอำยุ ให้ยื่นค ำขอต่อเจ้ำหน้ำที่เพ่ือขอมีบัตรใหม่ ภำยใน 30 วัน ก่อนบัตร
หมดอำยุ 
  - กรณีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรช ำรุด สูญหำย หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงในสำระส ำคัญเกี่ยวกับคนพิกำรให้ยื่นค ำขอต่อ
เจ้ำหน้ำที่เพื่อขอมีบัตรใหม่ได้ 
  - คนพิกำรซึ่งมีสัญชำติไทย สำมำรถยื่นค ำขอมีบัตรต่อกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ส ำนักงำน
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริกำรคนพิกำรระดับจังหวัด หรือหน่วยงำนของรัฐ ตำมที่อธิบดี
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประกำศก ำหนด แล้วแต่กรณี 
2. กำรยื่นค ำขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร บุคคลที่สำมำรถยื่นค ำขอได้มีดังนี้ 
  2.1คนพิกำรยื่นค ำขอมีบัตรได้ด้วยตนเอง 
 2.2 กำรยื่นค ำขอมีบัตรแทนคนพิกำร ในกรณีที่คนพิกำรเป็นผู้เยำว์ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนไร้
ควำมสำมำรถ หรือในกรณีที่คนพิกำร มีสภำพควำมพิกำรถึงขั้นไม่สำมำรถไปยื่นค ำขอด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้
พิทักษ์ ผู้อนุบำลหรือผู้ดูแลคนพิกำร แล้วแต่กรณี ยื่นค ำขอแทนคนพิกำรได้ 
 2.3 กำรยื่นขอเป็นผู้ดูแลคนพิกำรโดยผู้ดูแลคนพิกำรต้องเป็นผู้ซี่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนเดียวกันกับคนพิกำรหรือ
เป็นผู้ดูแลคนพิกำร ซี่งคนพิกำรอำศัยอยู่ด้วยตำมควำมเป็นจริงในกรณีมีทั้งสองประเภทดังกล่ำว ให้คนพิกำรแจ้งชื่อ
ผู้ดูแลคนพิกำรที่ได้อุปกำระหรืออำศัยอยู่ด้วยเป็นส ำคัญ 
3. ขั้นตอนกำรออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร กรณี บัตรหมดอำยุ บัตรช ำรุด บัตรสูญหำย หรือมีกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส ำคัญของบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
  3.1 เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอ ตรวจสอบแบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรพร้อมเอกสำรหลักฐำน และเสนอออกบัตร
ให้แก่ผู้ยื่นค ำขอหำกเอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ยื่นค ำขอต้องด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด หำกไม่ด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำผู้ยื่นค ำขอนั้นไม่
ประสงค์จะมีบัตร 
  3.2 เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจออกบัตรพิจำรณำแบบค ำขอมีบัตรพร้อมเอกสำรหลักฐำน หำกเห็นว่ำผู้ยื่นค ำขอได้
ด ำเนินกำรถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงอนุมัติออกบัตรให้ผู้ยื่นค ำขอ 
 3.3 จัดเก็บข้อมูลตำมแบบค ำขอมีบัตรไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือท ำบัตร เว้นแต่กรณีที่ไม่ได้ออกบัตรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือไม่สำมำรถออกบัตรให้แก่ผู้ถือบัตรได้ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจออกบัตรมีหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นค ำ
ขอเพ่ือใช้แทนบัตรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดได้ 



 3.4 กรณีไม่อนุมัติออกบัตร เนื่องจำกคนพิกำรไม่มีสัญชำติไทย หรือมีสภำพควำมพิกำรไม่ตรงตำมคู่มือกำรตรวจ
ประเมินและวินิจฉัยควำมพิกำร ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ให้ผู้มีอ ำนำจออกบัตรมีค ำส่ังเป็นหนังสือไม่อนุมัติออกบัตรให้แก่ผู้ยื่นค ำขอ ให้
ผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้ออกค ำส่ังตำมที่ได้รับค ำขอนั้น ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับทรำบค ำส่ัง 
และให้ผู้ออกค ำส่ังพิจำรณำค ำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ ภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค ำอุทธรณ์ จำกนั้นให้แจ้งผล
กำรพิจำรณำอุทธรณ์พร้อมเหตุผลเป็นหนังสือต่อผู้อุทธรณ์ทรำบภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันที่พิจำรณำอุทธรณ์เสร็จ 
4.อำยุบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
  4.1 บัตรประจ ำตัวคนพิกำรมีอำยุ 8 ปี นับแต่ที่ออกบัตร (กรณีบัตรหมดอำยุ/ มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลส ำตัญของ
บัตรประจ ำตัวคนพิกำร) 
  4.2 บัตรประจ ำตัวคนพิกำรมีอำยุถึงวันหมดอำยุที่ระบุไว้ตำมบัตรเดิม (กรณีบัตรช ำรุด / บัตรสูญหำย ) 
  4.3 กรณีคนพิกำรที่อำยุครบ 60 ปีบรบิูรณข์ึ้นไป หรือมีสภำพควำมพิกำรเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ให้ใช้บัตรนั้นไป
ได้ตลอดชีวิต 
 
หมำยเหตุ 
** กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน ร่วมกัน พร้อม
ก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
** พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอ และยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำน จนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำร
แก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
** ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือ 
  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
ส่วนกลาง ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (ที่อยู่ : 255 อาคาร 60 ปี กรม
ประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 โทร. 02 354 3388 ต่อ 128))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง) 



 สถานท่ีให้บริการ 
ส่วนภูมิภาค ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัด
นครราชสีมา /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (ที่อยู่ ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 044-241079 โทรสาร 0-4425-5732  
E-mai: nakhonratchasima@m-society.go.th))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 นำที 
 

ล ำดับ ข้ันตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรและ
ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน 
(หมายเหตุ: (หากมีการแก้ไขข้อมูลในแบบค าขอผู้ยื่น
ต้องลงชื่อก ากับด้วย))  

5 นำที ส ำนักงำนพัฒนำ
สังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์

จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
สอบข้อเท็จจริงและควำมถูกต้องของข้อมูล/เอกสำร
หลักฐำน 
(หมายเหตุ: -)  

10 นำที ส ำนักงำนพัฒนำ
สังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์

จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจออกบัตรพิจำรณำอนุมัติกำรขอมี
บัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
(หมายเหตุ: (กรณีไม่อนุมัติจะมีค าส่ังเป็นหนังสือให้แก่ผู้
ยื่นค าขอเพ่ือใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์))  

5 นำที ส ำนักงำนพัฒนำ
สังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์

จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

4) - 
บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์และตรวจสอบ
ข้อมูล/พิมพ์บัตรประจ ำตัวคนพิกำรให้ผู้ยื่นค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

10 นำที ส ำนักงำนพัฒนำ
สังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์

จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 



ล ำดับ ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณีคนพิกำรยื่นค ำขอด้วยตนเอง 
ทั้งนี้ คนพิกำรที่อำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี สำมำรถใช้ส ำเนำสูติบัตร
หรือหนังสือรับรองกำรเกิดตำมแบบที่กรมกำรปกครองก ำหนด 
-ใช้ในกรณียื่นค ำขอมีบัตรแทนคนพิกำร 
-ใช้ในกรณีกำรยื่นขอเป็นผู้ดูแลคนพิกำร 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 
-กรณีไม่มีหลักฐำนตำมข้อ 1) แต่มีหลักฐำนตำมส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนว่ำมีสัญชำติไทยและมีเลขบัตรประจ ำตัว
ประชำชน เจ้ำหน้ำที่จะรับค ำขอบันทึกปำกค ำเจ้ำบ้ำนหรือ
พยำนบุคคลระบุว่ำเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่มีชื่อตำมส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำน 
-หำกน ำบัตรประชำชนฉบับจริงมำ เจ้ำหน้ำที่จะสแกนข้อมูล
บัตรประจ ำตัวประชำชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์) 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณีคนพิกำรยื่นค ำขอด้วยตนเอง 
-ใช้ในกรณียื่นค ำขอมีบัตรแทนคนพิกำร 
-ใช้ในกรณีกำรยื่นขอเป็นผู้ดูแลคนพิกำร 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

3) 
 

บัตรประจ ำตัวคนพิกำรเดิมท่ีหมดอำยุ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ของคนพิกำร 
-ทั้งกรณีกำรยื่นด้วยตนเอง และกำรยื่นค ำขอมีบัตรแทนคน
พิกำร 
- กรณีบัตรหมดอำยุ) 

- 

4) 
 

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

- 



ล ำดับ ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
-ยกเว้นกรณีที่ผู้พิกำรมีสภำพควำมพิกำรเป็นที่เห็นได้โดย
ประจักษ์ 
-รับรองโดยผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมของสถำนพยำบำลของ
รัฐหรือสถำนพยำบำลเอกชนที่อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรประกำศก ำหนดลักษณะควำมพิกำร 7 
ประเภท ได้แก่  
(1) ควำมพิกำรทำงกำรเห็น 
(2) ควำมพิกำรทำงกำรได้ยินหรือส่ือควำมหมำย 
(3) ควำมพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวหรือทำงร่ำงกำย 
(4) ควำมพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม 
(5) ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ 
(6) ควำมพิกำรทำงกำรเรียนรู้ 
(7) ควำมพิกำรออทิสติก) 

5) 
 

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

- 

6) 
 

ภำพถ่ำยสภำพควำมพิกำรเป็นท่ีเห็นได้โดยประจักษ์ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณีคนพิกำรยื่นค ำขอด้วยตนเอง 
-ใช้ในกรณียื่นค ำขอมีบัตรแทนคนพิกำร 
-เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยภำพสภำพควำมพิกำรไว้เป็นหลักฐำน 
-ลักษณะควำมพิกำรเชิงประจักษ์ ได้แก่ 
(1) ควำมพิกำรทำงกำรเห็น ได้แก่ ไม่มีลูกตำทั้งสองข้ำง ไม่มี
ลูกตำด ำทั้งสองข้ำง ลูกตำสีขำวขุ่นทั้งสองข้ำง ลูกตำฝ่อทั้งสอง
ข้ำง 
(2) ควำมพิกำรทำงกำรได้ยินหรือส่ือควำมหมำย ได้แก่ ไม่มีรูหู
ทั้งสองข้ำง 
(3) ควำมพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวหรือทำงร่ำงกำย ได้แก่ แขน
ขำดต้ังแต่ระดับข้อมือขึ้นไปอย่ำงน้อยหนึ่งข้ำง ขำขำดตั้งแต่
ระดับข้อเท้ำข้ึนไปอย่ำงน้อยหนึ่งข้ำง) 

- 

7) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

- 



ล ำดับ ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (- หรือทะเบียนบ้ำน 
- ของผู้ยื่นค ำขอแทนคนพิกำร 
- กรณีกำรยื่นค ำขอมีบัตรแทนคนพิกำร 
- รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

8) 
 

หลักฐำนท่ีแสดงว่ำได้รับมอบอ ำนำจจำกคนพิกำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณียื่นค ำขอมีบัตรแทนคนพิกำร 
-ต้องมีพยำนอย่ำงน้อย 2 คนและเป็นบุคคลที่ลงชื่อได้ จะใช้
พิมพ์ลำยนิ้วมือไม่ได้) 

- 

9) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- หรือบัตรประจ ำตัวอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ 
- ของผู้ดูแลคนพิกำร 
- กรณียื่นขอเปน็ผู้ดูแลคนพิกำร 
 - หำกมีบัตรประจ ำตัวประชำชนคนพิกำรตัวจริงมำด้วย 
ระบบคอมพิวเตอร์สำมำรถดึงข้อมูลบนหน้ำบัตรได้) 

- 

10) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- ของผู้ดูแลคนพิกำร 
- กรณียื่นขอเปน็ผู้ดูแลคนพิกำร) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองกำรเป็นผู้ดูแลคนพิกำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณีกำรยื่นขอเป็นผู้ดูแลคนพิกำร 
-ผู้มีอ ำนำจรับรอง ได้แก่ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำพนักงำน
รำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจสมำชิกสภำท้องถิ่น ก ำนัน/
ผู้ใหญ่บ้ำน หรือประธำนชุมชน ) 

- 

12) 
 

บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรือพนักงำนองค์กำรของรัฐ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- หรือบัตรประจ ำตัวประชำชน(กรณีผู้รับรองเป็น
ประธำนชุมชน) 

- 



ล ำดับ ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
- ของผู้รับรองในหนังสือรับรองกำรเป็นผู้ดูแลคนพิกำร  
- กรณียื่นขอเปน็ผู้ดูแลคนพิกำร) 

13) 
 

ส ำเนำสมุด/บัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบัตรหมดอำยุ บัตรช ำรุด บัตรสูญหำย หรือมี
กำรเปล่ียนแปลงข้อมูลส ำคัญ (ถ้ำมี)) 

- 

14) 
 

หนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส ำคัญ) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

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

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) จดหมำย พก. 

(หมายเหตุ: (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่อยู่ 255 อาคาร 60 ปี กรม
ประชาสงเคราะห์ 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 ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครรำชสีมำ,ศูนย์บริกำรคนพิกำรจังหวัด
นครรำชสีมำ 
(หมายเหตุ: (ที่อยู่ 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 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th 
/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน 
ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 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 ช่ือแบบฟอร์ม 
1) แบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 

(หมายเหตุ: -)  
2) เอกสำรรับรองควำมพิกำร 

(หมายเหตุ: -)  
3) หนังสือมอบอ ำนำจ 

(หมายเหตุ: -)  
4) หนังสือรับรองกำรเป็นผู้ดูแลคนพิกำร 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 
 

 

ช่ือกระบวนงำน: กำรออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร กรณี บัตรหมดอำยุ บัตรช ำรุด บัตรสูญหำย หรือมีกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส ำคัญของบัตรประจ ำตัวคนพิกำร  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กองยุทธศำสตร์และแผนงำน กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2556  
  
2)ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ การออกบัตร และการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการ การก าหนดสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุ
บัตรประจ าตัวคนพิการ พ.ศ. 2556  
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: ไม่ม ี
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 106 

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 110 

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 30 
 

ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร กรณี บัตรหมดอำยุ บัตรช ำรุด บัตรสูญหำย หรือมี
กำรเปล่ียนแปลงข้อมูลส ำคัญของบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศนูย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรับประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


