คูมือสําหรับประชาชน: การออกบัตรประจําตัวคนพิการกรณีบัตรหมดอายุบัตรชํารุดบัตรสูญหายหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลสําคัญของบัตรประจําตัวคนพิการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1. ชื่อกระบวนงาน:การออกบัตรประจําตัวคนพิการกรณีบัตรหมดอายุบัตรชํารุดบัตรสูญหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
สําคัญของบัตรประจําตัวคนพิการ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2556
2) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข
การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการการออกบัตรและการกําหนดเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวคนพิการ
การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการและอายุบัตรประจําตัวคนพิการพ.ศ.
2556
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน106
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 110
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 30
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การออกบัตรประจําตัวคนพิการกรณีบัตรหมดอายุบัตรชํารุดบัตรสูญหายหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญของบัตรประจําตัวคนพิการสนง.พมจ.สตูล
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสวนกลางศูนยบริการคนพิการกรุงเทพมหานครกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/
ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ที่อยู : 255 อาคาร 60 ปกรมประชาสงเคราะหถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร. 02
354 3388 ตอ 128)
2) สถานที่ใหบริการสวนภูมิภาคศูนยบริการคนพิการประจําจังหวัดทุกจังหวัดสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมุนษยจังหวัดสตูล/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
- กรณีบัตรประจําตัวคนพิการหมดอายุใหยื่นคําขอตอเจาหนาที่เพื่อขอมีบัตรใหมภายใน 30 วันกอนบัตรหมดอายุ
- กรณีบัตรประจําตัวคนพิการชํารุดสูญหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญเกี่ยวกับคนพิการใหยื่นคําขอตอ
เจาหนาที่เพื่อขอมีบัตรใหมได
- คนพิการซึ่งมีสัญชาติไทยสามารถยื่นคําขอมีบัตรตอกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดหรือหนวยงานของรัฐตามที่อธิบดีหรือผูวาราชการ
จังหวัดประกาศกําหนดแลวแตกรณี
2. การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการบุคคลที่สามารถยื่นคําขอไดมีดังนี้
2.1 คนพิการยื่นคําขอมีบัตรไดดวยตนเอง
2.2 การยื่ น คํ า ขอมี บั ต รแทนคนพิ การในกรณี ที่ ค นพิ ก ารเป น ผู เ ยาว ค นเสมื อ นไร ความสามารถหรื อ คนไร
ความสามารถหรือในกรณีที่คนพิการมีส ภาพความพิการถึงขั้น ไมสามารถไปยื่น คําขอด วยตนเองได ผูปกครองผู พิทักษผู
อนุบาลหรือผูดูแลคนพิการแลวแตกรณียื่นคําขอแทนคนพิการได
2.3 การยื่นขอเปนผูดูแลคนพิการโดยผูดูแลคนพิการตองเปนผูซี่งมีชื่ออยูในทะเบียนบานเดียวกันกับคนพิการหรือ
เปนผูดูแลคนพิการซี่งคนพิการอาศัยอยูดวยตามความเปนจริงในกรณีมีทั้งสองประเภทดังกลาวใหคนพิการแจงชื่อผูดูแลคน
พิการที่ไดอุปการะหรืออาศัยอยูดวยเปนสําคัญ
3. ขั้นตอนการออกบัตรประจําตัวคนพิการกรณีบัตรหมดอายุบัตรชํารุดบัตรสูญหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ
ของบัตรประจําตัวคนพิการ
3.1 เจาหนาที่รับคําขอตรวจสอบแบบคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการพรอมเอกสารหลักฐานและเสนอออกบัตร
ใหแกผูยื่นคําขอหากเอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวนผูยื่นคําขอตองดําเนินการแกไขใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาที่
กําหนดหากไมดําเนินการแกไขใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดใหถือวาผูยื่นคําขอนั้นไมประสงคจะมีบัตร
3.2 เจาหนาที่ผูมีอํานาจออกบั ตรพิจารณาแบบคําขอมีบัตรพรอมเอกสารหลักฐานหากเห็น วาผูยื่น คําขอได
ดําเนินการถูกตองครบถวนแลวจึงอนุมัติออกบัตรใหผูยื่นคําขอ
3.3 จัดเก็บขอมูลตามแบบคําขอมีบัตรไวในระบบคอมพิวเตอรเพื่อทําบัตรเวนแตกรณีที่ไมไดออกบัตรดวยระบบ
คอมพิวเตอรหรือไมสามารถออกบัตรใหแกผูถือบัตรไดใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกบัตรมีหนังสือรับรองใหแกผูยื่นคําขอเพื่อใช
แทนบัตรตามระยะเวลาที่กําหนดได
3.4 กรณีไมอนุมัติออกบัตรเนื่องจากคนพิการไมมีสัญชาติไทยหรือมีสภาพความพิการไมตรงตามคูมือการตรวจ
ประเมินและวินิจฉัยความพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ใหผูมีอํานาจออกบัตรมีคําสั่งเปนหนังสือไมอนุมัติออกบัตรใหแกผูยื่นคําขอใหผูนั้นมีสิทธิยื่น
อุทธรณเ ปน หนั งสื อตอผูออกคําสั่งตามที่ไดรั บคําขอนั้น ภายในสิ บห าวัน นับ แต วัน ที่ได รับ ทราบคําสั่งและให ผูออกคําสั่ ง
พิจารณาคําอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณจากนั้นใหแจงผลการพิจารณาอุทธรณพรอม
เหตุผลเปนหนังสือตอผูอุทธรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่พิจารณาอุทธรณเสร็จ

4.อายุบัตรประจําตัวคนพิการ
4.1 บัตรประจําตัวคนพิการมีอายุ 8 ปนับแตที่ออกบัตร (กรณีบัตรหมดอายุ/ มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสําตัญของ
บัตรประจําตัวคนพิการ)
4.2 บัตรประจําตัวคนพิการมีอายุถึงวันหมดอายุที่ระบุไวตามบัตรเดิม (กรณีบัตรชํารุด / บัตรสูญหาย )
4.3 กรณีคนพิการที่อายุครบ 60 ปบริบูรณขึ้นไปหรือมีสภาพความพิการเปนที่เห็นไดโดยประจักษใหใชบัตรนั้นไป
ไดตลอดชีวิต
หมายเหตุ
** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผู
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับคําขอมีบัตร
5 นาที
ประจําตัวคนพิการและ
ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารหลักฐาน

การพิจารณา

สอบขอเท็จจริงและความ
ถูกตองของขอมูล/เอกสาร
หลักฐาน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

-

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองยุทธศาสตร
และแผนงาน

หมายเหตุ
(หากมีการแกไข
ขอมูลในแบบคําขอ
ผูยื่นตองลงชื่อ
กํากับดวย)

กองยุทธศาสตร
และแผนงาน

-

เจาหนาที่ผูมีอํานาจออกบัตร 5 นาที
พิจารณาอนุมัติการขอมีบัตร
ประจําตัวคนพิการ

กองยุทธศาสตร
และแผนงาน

บันทึกขอมูลลงระบบ
คอมพิวเตอรและตรวจสอบ
ขอมูล/พิมพบัตรประจําตัว
คนพิการใหผูยื่นคําขอ

กองยุทธศาสตร
และแผนงาน

(กรณีไมอนุมัติจะมี
คําสั่งเปนหนังสือ
ใหแกผูยื่นคําขอ
เพื่อใชสิทธิยื่น
อุทธรณ)
-

10 นาที

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 30 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
(-ใชในกรณีคน
ประชาชน
พิการยืน่ คําขอดวย
ตนเอง
ทั้งนี้คนพิการที่อายุ
ต่ํากวา 15 ป
สามารถใชสําเนา
สูติบัตรหรือ
หนังสือรับรองการ
เกิดตามแบบที่
กรมการปกครอง
กําหนด
-ใชในกรณียื่นคํา
ขอมีบัตรแทนคน
1)
พิการ
-ใชในกรณีการยื่น
ขอเปนผูดูแลคน
พิการ
-รับรองสําเนา
ถูกตอง
-กรณีไมมีหลักฐาน
ตามขอ 1) แตมี
หลักฐานตาม
สําเนาทะเบียน
บานวามีสัญชาติ
ไทยและมีเลขบัตร
ประจําตัว
ประชาชน

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

สําเนาทะเบียน
บาน

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

-

0

1

ฉบับ

บัตรประจําตัวคน พิการเดิมที่
หมดอายุ

1

0

ฉบับ

เอกสารรับรอง
ความพิการ

0

1

ฉบับ

2)

3)

4)

-

หมายเหตุ
เจาหนาที่จะรับคํา
ขอบันทึกปากคํา
เจาบานหรือพยาน
บุคคลระบุวาเปน
บุคคลเดียวกับ
บุคคลที่มีชื่อตาม
สําเนาทะเบียน
บาน
-หากนําบัตร
ประชาชนฉบับจริง
มาเจาหนาที่จะ
สแกนขอมูลบัตร
ประจําตัว
ประชาชนดวย
ระบบ
คอมพิวเตอร)
(-ใชในกรณีคน
พิการยื่นคําขอดวย
ตนเอง
-ใชในกรณียื่นคํา
ขอมีบัตรแทนคน
พิการ
-ใชในกรณีการยื่น
ขอเปนผูดูแลคน
พิการ
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(-ของคนพิการ
-ทั้งกรณีการยื่น
ดวยตนเองและการ
ยื่นคําขอมีบัตร
แทนคนพิการ
- กรณีบัตร
หมดอายุ)
(-ใชในกรณีคน
พิการยื่นคําขอดวย

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ตนเอง
-ใชในกรณียื่นคํา
ขอมีบัตรแทนคน
พิการ
-ยกเวนกรณีที่ผู
พิการมีสภาพความ
พิการเปนที่เห็นได
โดยประจักษ
-รับรองโดยผู
ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของ
สถานพยาบาลของ
รัฐหรือ
สถานพยาบาล
เอกชนที่อธิบดีกรม
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการประกาศ
กําหนดลักษณะ
ความพิการ 7
ประเภทไดแก
(1) ความพิการ
ทางการเห็น
(2) ความพิการ
ทางการไดยินหรือ
สื่อความหมาย
(3) ความพิการ
ทางการเคลื่อนไหว
หรือทางรางกาย
(4) ความพิการ
ทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม
(5) ความพิการ
ทางสติปญญา
(6) ความพิการ
ทางการเรียนรู

ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

รูปถายของคน
พิการขนาด 1 นิ้ว

2

0

ชุด

ภาพถายสภาพ
ความพิการเปนที่
เห็นไดโดย
ประจักษ

1

0

ชุด

หมายเหตุ
(7) ความพิการ
ออทิสติก)
(-ใชในกรณียื่นคํา
ขอมีบัตรแทนคน
พิการ)
(-ใชในกรณีคน
พิการยื่นคําขอดวย
ตนเอง
-ใชในกรณียื่นคํา
ขอมีบัตรแทนคน
พิการ
-เจาหนาที่
ถายภาพสภาพ
ความพิการไวเปน
หลักฐาน
-ลักษณะความ
พิการเชิงประจักษ
ไดแก
(1) ความพิการ
ทางการเห็นไดแก
ไมมีลูกตาทั้งสอง
ขางไมมีลูกตาดําทั้ง
สองขางลูกตาสีขาว
ขุนทั้งสองขางลูก
ตาฝอทั้งสองขาง
(2) ความพิการ
ทางการไดยินหรือ
สื่อความหมาย
ไดแกไมมีรูหูทั้ง
สองขาง
(3) ความพิการ
ทางการเคลื่อนไหว
หรือทางรางกาย
ไดแกแขนขาด
ตั้งแตระดับขอมือ
ขึ้นไปอยางนอย

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ชุด

หลักฐานที่แสดง
วาไดรับมอบ
อํานาจจากคน
พิการ

-

1

0

ฉบับ

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

10) สําเนาทะเบียน

-

0

1

ฉบับ

7)

8)

9)

หมายเหตุ
หนึ่งขางขาขาด
ตั้งแตระดับขอเทา
ขึ้นไปอยางนอย
หนึ่งขาง)
(- หรือทะเบียน
บาน
- ของผูยื่นคําขอ
แทนคนพิการ
- กรณีการยื่นคํา
ขอมีบัตรแทนคน
พิการ
- รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(-ใชในกรณียื่นคํา
ขอมีบัตรแทนคน
พิการ
-ตองมีพยานอยาง
นอย 2 คนและ
เปนบุคคลที่ลงชื่อ
ไดจะใชพิมพ
ลายนิ้วมือไมได)
(- หรือบัตร
ประจําตัวอื่นที่ทาง
ราชการออกให
- ของผูดูแลคน
พิการ
- กรณียื่นขอเปน
ผูดูแลคนพิการ
- หากมีบัตร
ประจําตัว
ประชาชนคนพิการ
ตัวจริงมาดวย
ระบบคอมพิวเตอร
สามารถดึงขอมูล
บนหนาบัตรได)
(- ของผูดูแลคน

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บาน

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หนังสือรับรอง
การเปนผูดูแลคน
พิการ

1

0

ฉบับ

บัตรประจําตัว
ขาราชการหรือ
พนักงานองคการ
ของรัฐ

0

1

ฉบับ

11)

12)

หมายเหตุ
พิการ
- กรณียื่นขอเปน
ผูดูแลคนพิการ)
(-ใชในกรณีการยื่น
ขอเปนผูดูแลคน
พิการ
-ผูมีอํานาจรับรอง
ไดแกขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจสมาชิก
สภาทองถิ่นกํานัน/
ผูใหญบานหรือ
ประธานชุมชน )
(- หรือบัตร
ประจําตัว
ประชาชน(กรณีผู
รับรองเปน
ประธานชุมชน)
- ของผูรับรองใน
หนังสือรับรองการ
เปนผูดูแลคนพิการ
- กรณียื่นขอเปน
ผูดูแลคนพิการ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาสมุด/บัตร 0
1
ฉบับ
(กรณีบัตรหมดอายุ
ประจําตัวคน
บัตรชํารุดบัตรสูญ
1) พิการ
หายหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูล
สําคัญ (ถามี))
หนังสือสําคัญ
0
1
ฉบับ
(กรณีมีการ
2) แสดงการจด
เปลี่ยนแปลงขอมูล
ทะเบียนเปลี่ยน
สําคัญ)

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ชื่อ-ชื่อสกุล

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1)ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนจดหมายพก.
หมายเหตุ(กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่อยู 255 อาคาร 60 ปกรมประชาสงเคราะหถนนราชวิถี
เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400)
2) ชองทางการรองเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส
หมายเหตุ(disabilities@nep.go.th / depwebmaster@nep.go.th)
3) ชองทางการรองเรียนเว็บไซตพก.
หมายเหตุ(www.dep.go.th)
4) ชองทางการรองเรียนตูรับฟงความคิดเห็น
หมายเหตุ(ศูนยบริการคนพิการกรุงเทพมหานคร)
5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)แบบคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
2)เอกสารรับรองความพิการ
3)หนังสือมอบอํานาจ
4)หนังสือรับรองการเปนผูดูแลคนพิการ
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย

อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

10/09/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
-

