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

ชื่อกระบวนงาน:การออกบัตรประจําตัวคนพิการกรณีการยกเลิกการมีบัตรประจําตัวคนพิการ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2556
2)ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการ
ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการการออกบัตรและการกําหนดเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวคนพิการการ
กําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการและอายุบัตรประจําตัวคนพิการพ.ศ.
2556
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน1
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 3
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การออกบัตรประจําตัวคนพิการกรณีการยกเลิกการมีบัตรประจําตัวคนพิการสนง.พมจ.
สตูล
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสวนกลางศูนยบริการคนพิการกรุงเทพมหานครกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ /
ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ที่อยู: 255 อาคาร 60 ปกรมประชาสงเคราะหถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 เบอร
โทรศัพท: 02-354-3388 ตอ 128)
2) สถานที่ใหบริการสวนภูมิภาคศูนยบริการคนพิการสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
สตูล/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) กรณีผูถือบัตรถึงแกความตายหรือไดรับการฟนฟูจนไมมีสภาพความพิการหรือมีความประสงคจะยกเลิกการมี
บัตรใหผูถือบัตรหรือผูปกครองผูพิทักษผูอนุบาลหรือผูดูแลคนพิการแลวแตกรณีแจงตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกบัตรเพื่อ
จําหนายชื่อออกจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรตอไป
2) กรณีผูถือบัตรหรือผูปกครองผูพิทักษผูอนุบาลหรือผูดูแลคนพิการแลวแตกรณีไมดําเนินการแจงวาผูถือบัตรถึงแก
ความตายหรื อ ได รั บ การฟน ฟู จ นไมมี ส ภาพความพิ การให เ จ า หน า ที่ ผู มี อํ านาจออกบั ต รแต ง ตั้ งคณะทํ า งานตรวจสอบ
ขอเท็จจริงแลวเสนอความเห็นตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกบัตรพิจารณาจําหนายชื่อออกจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรตอไป
3) ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกบัตรมีหนังสือแจงผูถือบัตรหรือผูปกครองผูพิทักษผูอนุบาลหรือผูดูแลคนพิการแลวแต
กรณีทราบภายใน 30 วันนับแตการจําหนายชื่อออกจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรและแจงสิทธิอุทธรณภายใน 30 วันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือรวมทั้งมีหนังสือแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นซี่งเปนภูมิลําเนาของบุคคลนั้นดวย
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ
5 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองยุทธศาสตร
และแผนงาน

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

บันทึกขอมูลการยกเลิกการมี 10 นาที
บัตรประจําตัวคนพิการลงใน
ระบบงานออกบัตรประจําตัว
คนพิการ

กองยุทธศาสตร
และแผนงาน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ตรวจสอบขอมูลที่ทําการ
15 นาที
บันทึกและเจาหนาที่ผูที่มี
อํานาจออกบัตรแจงใหผูที่มา
ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการ
ยกเลิก

กองยุทธศาสตร
และแผนงาน

1)

2)

3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที

หมายเหตุ
(กรณีผูถือบัตรหรือ
ผูปกครองผูพิทักษ
ผูอนุบาลหรือ
ผูดูแลคนพิการ
แลวแตกรณีมาแจง
ดวยตนเอง)
(กรณีผูถือบัตรหรือ
ผูปกครองผูพิทักษ
ผูอนุบาลหรือ
ผูดูแลคนพิการ
แลวแตกรณีมาแจง
ดวยตนเอง)
(กรณีผูถือบัตรหรือ
ผูปกครองผูพิทักษ
ผูอนุบาลหรือ
ผูดูแลคนพิการ
แลวแตกรณีมาแจง
ดวยตนเอง)

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
บัตรประจําตัวคน 1
2)
พิการ
สําเนาทะเบียน 0
3)
บาน
บัตรประจําตัว
0
4)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
5)
บาน

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
1
ฉบับ
(ของคนพิการ)
0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(ของคนพิการ)

1

ฉบับ

1

ฉบับ

(ของผูที่มายื่นคํา
ขอยกเลิกแทน)
(ของผูที่มายื่นคํา
ขอยกเลิกแทน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ใบมรณบัตร
0
1
ฉบับ
(กรณีคนพิการ
1)
เสียชีวิต)
ใบรับรองแพทย 1
0
ฉบับ
(กรณีคนพิการ
หรือเอกสาร
ไดรับการฟนฟูจน
2)
รับรองความ
ไมมีสภาพความ
พิการ
พิการ)
ใบมอบอํานาจ
1
0
ฉบับ
(ของผูที่มายื่นคํา
หรือหลักฐานอื่น
รองขอยกเลิกแทน)
3) ที่แสดงวามีสวน
เกี่ยวของกับคน
พิการ
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
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย

อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

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

