คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทั่วไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทั่วไป
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2556
2) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับศูนยบริการคนพิการพ.ศ.2556
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติวาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนยบริการคนพิการพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 90วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน1
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 2
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทั่วไปสนง.พมจ.สตูล
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการศูนยบริการคนพิการกรุงเทพมหานครกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเลขที่ 255
อาคาร 60 ปกรมประชาสงเคราะหถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร.02 354 3388 ตอ 128/
ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ใหบริการศูนยบริการคนพิการกรุงเทพมหานครกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเลขที่ 255
อาคาร 60 ปกรมประชาสงเคราะหถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400/ไปรษณีย
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑการยื่นคํารองขอจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทั่วไป
1. กรณีราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานภาครัฐเปนผูยื่นคํารองขอใหผูมีอํานาจทําการแทนองคกรเปนผูยื่นคํารองขอ
จัดตั้งตออธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีตามแบบคํารองขอจัดตั้ง
ศูนยบริการคนพิการทั่วไป (แบบศบ.1-ท) พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคํารองขอดังนี้
1.1 รางขอบังคับ/ระเบียบของศูนยบริการคนพิการ
1.2 รายชื่อผูดําเนินการศูนยบริการคนพิการ
1.3 แผนผังแสดงที่ตั้งของศูนยบริการคนพิการ
2. กรณีองคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6(10)
เปนผูยื่นคําขอใหผูมีอํานาจทําการแทนองคกรเปนผูยื่นคํารองขอจัดตั้งตออธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีตามแบบคํารองขอจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทั่วไป (แบบศบ.1-อ) พรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นคํารองขอดังนี้
2.1 รางขอบังคับ/ระเบียบของศูนยบริการคนพิการ
2.2 รายชื่อผูดําเนินการศูนยบริการคนพิการ
2.3 แผนผังแสดงที่ตั้งของศูนยบริการคนพิการ
2.4 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใชสถานที่และอาคารที่จะขอจัดตั้งเปนศูนยโดยผูยื่นคํารองขอตอง
แสดงหนังสือยินยอมจากเจาของสถานที่หรืออาคารใหใชจัดตั้งเปนศูนย
2.5 ขอบังคับหรือตราสารขององคกร
2.6 เอกสารที่ไดรับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6(10) ของพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการพ.ศ. 2550
- คุณสมบัติและลักษณะตองหามผูยื่นคําขอจัดตั้งศูนยและผูดําเนินการศูนยบริการคนพิการ
1. อายุไมต่ํากวา 25 ปและจบการศึกษาไมต่ํากวาภาคบังคับ
2. มีความประพฤติดีไมมีประวัติการกระทําผิดตอคนพิการหรือละเมิดสิทธิคนพิการ
3. ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษซึ่งไมเปนความผิดที่คนพิการหรือองคกรดานคนพิการเปนผูเสียหาย
4. ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
- ผูดําเนินการศูนย (คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและผูจัดการศูนยบริการ) ตองมีบุคคลที่มี
สัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่ง
- การยื่นคําขอการจัดตั้งศูนยโดยผูแทนองคกรของคนพิการแตละประเภทใหคํานึงถึงการใหบริการ
ตามประเภทความพิการ
- สถานที่ยื่นคํารองขอจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทัว่ ไป
1. เขตทองที่กรุงเทพมหานคร : ศูนยบริการคนพิการกรุงเทพมหานครกรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. จังหวัดอื่น : ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด
เงื่อนไขการยื่นคํารองขอจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทั่วไป

- องคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่จะยื่นคํารองขอจัดตั้งเปนศูนยบริการคนพิการตองเปน
องคกรด านคนพิ การหรื อ องคกรอื่น ใดที่ ให บ ริ การแกคนพิการที่ ได รั บ การรั บ รองมาตรฐานตามมาตรา 6(10) ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
- ใบอนุญาตมีอายุ 4 ปนับแตวันออกใบอนุญาตและใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอตออายุกอน
ใบอนุญาตหมดอายุอยางนอย 30 วัน
หมายเหตุ
** กรณีที่ผูยื่นคําขอมายื่นคํารองขอดวยตนเองหากคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและ
รายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการ
แกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** กรณีที่ผูยื่นคําขอมิไดมายื่นคํารองขอดวยตนเองหากคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนผูรับคํารองขอจะตองทําหนังสือแจงผูยื่นคํารองขอใหผูยื่นคํารองขอแกไขเอกสารใหถูกตองหรือครบถวน
ภายในระยะเวลา 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผู
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว
** ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนของคํารองและ
เอกสารหลักฐาน

การพิจารณา

- เจาหนาที่พิจารณาความ 59 วัน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน
ตามระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแหงชาติ
- ตรวจสอบอาคารสถานที่
สภาพแวดลอมใหเหมาะสม
กับกลุมเปาหมาย
- เสนอผลการพิจารณาตอผู

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

1 วัน

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองสงเสริมสิทธิ และสวัสดิการคน
พิการ
กองสงเสริมสิทธิ และสวัสดิการคน
พิการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

มีอํานาจอนุญาต
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

- ผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณา 30 วัน
ลงนามใบอนุญาตจัดตั้ง
- เจาหนาที่จัดเตรียมเอกสาร
ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑและ
วิธีการที่ใหการสนับสนุน
ศูนยพรอมทั้งนําสง
ใบอนุญาตจัดตั้ง

กองสงเสริมสิทธิ และสวัสดิการคน
พิการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
รางขอบังคับ /
1
2
ฉบับ
(- รับรองสําเนา
ระเบียบของศูนย
ถูกตอง
- ใชใน 2 กรณี 1.
กรณีราชการสวน
ทองถิ่นหรือ
หนวยงานภาครัฐ
1)
เปนผูยื่นคํารองขอ
2. กรณีองคกร
ดานคนพิการหรือ
องคกรอื่นใดที่
ใหบริการแกคน
พิการเปนผูยื่นคํา

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

รายชื่อ
ผูดําเนินการศูนย

1

2

ฉบับ

แผนผังแสดง
สถานที่ตั้งศูนย

-

1

2

ฉบับ

หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิในการใช
สถานที่และ
อาคารที่จะขอ
จัดตั้งเปนศูนย
โดยผูยื่นคํารอง
ขอตองแสดง
หนังสือยินยอม

-

0

2

ฉบับ

2)

3)

4)

หมายเหตุ
ขอ)
(-รับรองสําเนา
ถูกตอง
- ใชใน 2 กรณี 1.
กรณีราชการสวน
ทองถิ่นหรือ
หนวยงานภาครัฐ
เปนผูยื่นคําขอ
2. กรณีองคกร
ดานคนพิการหรือ
องคกรอื่นใดที่
ใหบริการแกคน
พิการเปนผูยื่นคํา
ขอ)
(- รับรองสําเนา
ถูกตอง
- ใชใน 2 กรณี 1.
กรณีราชการสวน
ทองถิ่นหรือ
หนวยงานภาครัฐ
เปนผูยื่นคํารองขอ
2. กรณีองคกร
ดานคนพิการหรือ
องคกรอื่นใดที่
ใหบริการแกคน
พิการเปนผูยื่นคํา
ขอ)
(- รับรองสําเนา
ถูกตอง
- เอกสารเพิ่มเติม
ในกรณีองคกรดาน
คนพิการหรือ
องคกรอื่นใดที่
ใหบริการแกคน
พิการเปนผูยื่นคํา
ขอ)

ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
จากเจาของ
สถานที่หรือ
อาคารใหใชจัดตั้ง
เปนศูนย
ขอบังคับหรือตรา 0
2
ฉบับ
(- รับรองสําเนา
สารขององคกร
ถูกตอง
- เอกสารเพิ่มเติม
ในกรณีองคกรดาน
คนพิการหรือ
องคกรอื่นใดที่
ใหบริการแกคน
พิการเปนผูยื่นคํา
ขอ)
เอกสารที่ไดรับ
กองสงเสริมสิทธิ
0
2
ฉบับ
(- รับรองสําเนา
การรับรอง
และสวัสดิการคน
ถูกตอง
มาตรฐานตาม
พิการ
- เอกสารเพิ่มเติม
มาตรา 6(10)
ในกรณีองคกรดาน
ของ
คนพิการหรือ
พระราชบัญญัติ
องคกรอื่นใดที่
สงเสริมและ
ใหบริการแกคน
พัฒนาคุณภาพ
พิการเปนผูยื่นคํา
ชีวิตคนพิการพ.ศ.
ขอ)
2550

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการคนพิการกรุงเทพมหานครกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เลขที่ 255 อาคาร 60 ปกรมประชาสงเคราะหถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-354-3388
ตอ 126
หมายเหตุ (วันจันทรถึงวันศุกรเวลา 08.30 - 16.30 น.)
2) ชองทางการรองเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส disabilities@nep.go.th
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนเว็บไซตกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th

หมายเหตุ4)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) แบบคํารองขอจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทั่วไปกรณีราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานภาครัฐเปนผูยื่นคําขอ :
แบบศบ.1-ท
2)แบบคํารองขอจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทั่วไปกรณีองคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคน
พิการซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6(10)เปนผูยื่นคําขอ : แบบศบ.1-อ
3)รายชื่อคณะกรรมการศูนยบริการ
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย

อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

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

