คู่มือสำหรับประชำชน : กำรออกบัตรประจำตัวคนพิกำร กรณี บัตรหมดอำยุ บัตรชำรุด บัตรสูญหำย
หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิกำร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. กำรยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิกำร
- กรณีบตั รประจำตัวคนพิกำรหมดอำยุ ให้ยื่นคำขอต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อขอมีบัตรใหม่ ภำยใน 30 วัน ก่อนบัตรหมดอำยุ
- กรณีบตั รประจำตัวคนพิกำรชำรุด สูญหำย หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงในสำระสำคัญเกี่ยวกับคนพิกำรให้ยื่นคำขอต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อขอมีบตั ร
ใหม่ได้
- คนพิกำรซึ่งมีสญ
ั ชำติไทย สำมำรถยื่นคำขอมีบตั รต่อกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คง
ของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริกำรคนพิกำรระดับจังหวัด หรือหน่วยงำนของรัฐ ตำมที่อธิบดีหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประกำศกำหนด แล้วแต่กรณี
2. กำรยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิกำร บุคคลที่สำมำรถยื่นคำขอได้มีดังนี้
2.1คนพิกำรยื่นคำขอมีบตั รได้ดว้ ยตนเอง
2.2 กำรยื่นคำขอมีบตั รแทนคนพิกำร ในกรณีที่คนพิกำรเป็นผูเ้ ยำว์ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนไร้ควำมสำมำรถ หรือในกรณีที่คน
พิกำร มีสภำพควำมพิกำรถึงขั้นไม่สำมำรถไปยื่นคำขอด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบำลหรือผู้ดูแลคนพิกำร แล้วแต่กรณี ยื่นคำขอ
แทนคนพิกำรได้
2.3 กำรยื่นขอเป็นผู้ดูแลคนพิกำรโดยผู้ดูแลคนพิกำรต้องเป็นผู้ซี่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนเดียวกันกับคนพิกำรหรือเป็นผู้ดูแลคนพิกำร ซี่งคน
พิกำรอำศัยอยู่ด้วยตำมควำมเป็นจริงในกรณีมีทั้งสองประเภทดังกล่ำว ให้คนพิกำรแจ้งชื่อผู้ดูแลคนพิกำรที่ได้อุปกำระหรืออำศัยอยู่ด้วยเป็น
สำคัญ
3. ขั้นตอนกำรออกบัตรประจำตัวคนพิกำร กรณี บัตรหมดอำยุ บัตรชำรุด บัตรสูญหำย หรือมีกำรเปลีย่ นแปลงข้อมูลสำคัญของบัตร
ประจำตัวคนพิกำร
3.1 เจ้ำหน้ำที่รับคำขอ ตรวจสอบแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิกำรพร้อมเอกสำรหลักฐำน และเสนอออกบัตรให้แก่ผู้ยื่นคำขอหำก
เอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่กำหนด หำกไม่ดำเนินกำรแก้ไขให้
ถูกต้องครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้ถือว่ำผู้ยื่นคำขอนั้นไม่ประสงค์จะมีบตั ร
3.2 เจ้ำหน้ำที่ผมู้ ีอำนำจออกบัตรพิจำรณำแบบคำขอมีบตั รพร้อมเอกสำรหลักฐำน หำกเห็นว่ำผู้ยื่นคำขอได้ดำเนินกำรถูกต้องครบถ้วนแล้ว
จึงอนุมัติออกบัตรให้ผยู้ ื่นคำขอ
3.3 จัดเก็บข้อมูลตำมแบบคำขอมีบัตรไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำบัตร เว้นแต่กรณีทไี่ ม่ได้ออกบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือไม่
สำมำรถออกบัตรให้แก่ผู้ถือบัตรได้ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจออกบัตรมีหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพือ่ ใช้แทนบัตรตำมระยะเวลำที่กำหนดได้

3.4 กรณีไม่อนุมตั ิออกบัตร เนื่องจำกคนพิกำรไม่มสี ัญชำติไทย หรือมีสภำพควำมพิกำรไม่ตรงตำมคูม่ ือกำรตรวจประเมินและวินิจฉัยควำม
พิกำร ตำมพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ให้ผู้มีอำนำจออก
บัตรมีคำสั่งเป็นหนังสือไม่อนุมตั ิออกบัตรให้แก่ผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้ออกคำสั่งตำมทีไ่ ด้รับคำขอนั้น ภำยในสิบ
ห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับทรำบคำสั่ง และให้ผู้ออกคำสั่งพิจำรณำคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ ภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ จำกนั้นให้
แจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์พร้อมเหตุผลเป็นหนังสือต่อผู้อุทธรณ์ทรำบภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันที่พิจำรณำอุทธรณ์เสร็จ
4.อำยุบัตรประจำตัวคนพิกำร
4.1 บัตรประจำตัวคนพิกำรมีอำยุ 8 ปี นับแต่ที่ออกบัตร (กรณีบัตรหมดอำยุ/ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำตัญของบัตรประจำตัวคนพิกำร)
4.2 บัตรประจำตัวคนพิกำรมีอำยุถึงวันหมดอำยุที่ระบุไว้ตำมบัตรเดิม (กรณีบตั รชำรุด / บัตรสูญหำย )
4.3 กรณีคนพิกำรที่อำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือมีสภำพควำมพิกำรเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ให้ใช้บัตรนั้นไปได้ตลอดชีวิต
หมำยเหตุ
** กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผูร้ ับคำขอและผู้
ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน ร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไข/
เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ผูร้ ับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำ
** พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผูย้ ื่นคำขอจะดำเนินกำรแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำร
เพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมุนษย์จังหวัดเชียงราย/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตาบลริมกก
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100))
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมุนษย์จังหวัดเชียงราย/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
(หมายเหตุ: (http://www.chiangrai.m-society.go.th/))
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมุนษย์จังหวัดเชียงราย/ไปรษณีย์
(หมายเหตุ: (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตาบลริมกก
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100))
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมุนษย์จังหวัดเชียงราย/โทรศัพท์
(หมายเหตุ: (053150153))
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมุนษย์จังหวัดเชียงราย/อีเมล์
(หมายเหตุ: (chiangrai@m-society.go.th))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 นำที
ลำดับ
1)

ขั้นตอน

ระยะเวลำ
0 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

กำรตรวจสอบเอกสำร
ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรขอมีบัตร
(หมายเหตุ: (หากมีการแก้ไขข้อมูลในแบบคาขอผู้ยื่นหรือผู้แทนต้องลง
ชื่อกากับด้วย))
กำรตรวจสอบเอกสำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมแบบคำขอ
(หมายเหตุ: (กรณีไม่อนุมตั ิจะมีคาสั่งเป็นหนังสือให้แก่ผยู้ ื่นคาขอเพื่อใช้
สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์))
กำรพิจำรณำ
บันทึกข้อมูลคนพิกำรในระบบคอมพิวเตอร์
(หมายเหตุ: -)

2 นำที

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

5 นำที

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

5 นำที

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

5)

กำรพิจำรณำ
ถ่ำยรูปคนพิกำร/นำรูปเข้ำระบบคอมพิวเตอร์
(หมายเหตุ: -)

2 นำที

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

6)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล
(หมายเหตุ: -)

1 นำที

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

7)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
พิมพ์บัตรประจำตัวคนพิกำรและส่งมอบ
(หมายเหตุ: -)

0 นำที

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

2)

3)

4)

รับคำร้อง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณีคนพิกำรยืน่ คำขอด้วยตนเอง
ทั้งนี้ คนพิกำรที่อำยุต่ำกว่ำ 15 ปี สำมำรถใช้สำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
กำรเกิดตำมแบบที่กรมกำรปกครองกำหนด
-ใช้ในกรณียื่นคำขอมีบัตรแทนคนพิกำร
-ใช้ในกรณีกำรยื่นขอเป็นผูด้ ูแลคนพิกำร
-รับรองสำเนำถูกต้อง
-กรณีไม่มีหลักฐำนตำมข้อ 1) แต่มีหลักฐำนตำมสำเนำทะเบียนบ้ำนว่ำมีสัญชำติ
ไทยและมีเลขบัตรประจำตัวประชำชน เจ้ำหน้ำที่จะรับคำขอบันทึกปำกคำเจ้ำ
บ้ำนหรือพยำนบุคคลระบุว่ำเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่มีชื่อตำมสำเนำทะเบียน
บ้ำน
-หำกนำบัตรประชำชนฉบับจริงมำ เจ้ำหน้ำที่จะสแกนข้อมูลบัตรประจำตัว
ประชำชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์)
2)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณีคนพิกำรยืน่ คำขอด้วยตนเอง
-ใช้ในกรณียื่นคำขอมีบัตรแทนคนพิกำร
-ใช้ในกรณีกำรยื่นขอเป็นผูด้ ูแลคนพิกำร
-รับรองสำเนำถูกต้อง)
3)
บัตรประจำตัวคนพิกำรเดิมที่หมดอำยุ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (-ของคนพิกำร
-ทั้งกรณีกำรยื่นด้วยตนเอง และกำรยื่นคำขอมีบตั รแทนคนพิกำร
- กรณีบัตรหมดอำยุ)
4)
เอกสำรรับรองควำมพิกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณีคนพิกำรยืน่ คำขอด้วยตนเอง
-ใช้ในกรณียื่นคำขอมีบัตรแทนคนพิกำร

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

ลำดับ

5)

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
-ยกเว้นกรณีทผี่ ู้พิกำรมีสภำพควำมพิกำรเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์
-รับรองโดยผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมของสถำนพยำบำลของรัฐหรือ
สถำนพยำบำลเอกชนที่อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
ประกำศกำหนดลักษณะควำมพิกำร 7 ประเภท ได้แก่
(1) ควำมพิกำรทำงกำรเห็น
(2) ควำมพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย
(3) ควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย
(4) ควำมพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม
(5) ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ
(6) ควำมพิกำรทำงกำรเรียนรู้
(7) ควำมพิกำรออทิสติก)
รูปถ่ำยของคนพิกำร ขนำด 1 นิ้ว
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณียื่นคำขอมีบัตรแทนคนพิกำร)
ภำพถ่ำยสภำพควำมพิกำรเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณีคนพิกำรยืน่ คำขอด้วยตนเอง
-ใช้ในกรณียื่นคำขอมีบัตรแทนคนพิกำร
-เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยภำพสภำพควำมพิกำรไว้เป็นหลักฐำน
-ลักษณะควำมพิกำรเชิงประจักษ์ ได้แก่
(1) ควำมพิกำรทำงกำรเห็น ได้แก่ ไม่มลี ูกตำทั้งสองข้ำง ไม่มลี ูกตำดำทั้งสองข้ำง
ลูกตำสีขำวขุ่นทั้งสองข้ำง ลูกตำฝ่อทั้งสองข้ำง
(2) ควำมพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย ได้แก่ ไม่มรี ูหูทั้งสองข้ำง
(3) ควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย ได้แก่ แขนขำดตัง้ แต่ระดับ
ข้อมือขึ้นไปอย่ำงน้อยหนึ่งข้ำง ขำขำดตั้งแต่ระดับข้อเท้ำขึ้นไปอย่ำงน้อยหนึ่ง
ข้ำง)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (- หรือทะเบียนบ้ำน
- ของผู้ยื่นคำขอแทนคนพิกำร
- กรณีกำรยื่นคำขอมีบัตรแทนคนพิกำร

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

-

ลำดับ
8)

9)

10)

11)

12)

13)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
- รับรองสำเนำถูกต้อง)
หลักฐำนที่แสดงว่ำได้รับมอบอำนำจจำกคนพิกำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณียื่นคำขอมีบัตรแทนคนพิกำร
-ต้องมีพยำนอย่ำงน้อย 2 คนและเป็นบุคคลที่ลงชื่อได้ จะใช้พิมพ์ลำยนิ้วมือ
ไม่ได้)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (- หรือบัตรประจำตัวอืน่ ที่ทำงรำชกำรออกให้
- ของผู้ดูแลคนพิกำร
- กรณียื่นขอเป็นผู้ดูแลคนพิกำร
- หำกมีบัตรประจำตัวประชำชนคนพิกำรตัวจริงมำด้วย ระบบคอมพิวเตอร์
สำมำรถดึงข้อมูลบนหน้ำบัตรได้)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (- ของผู้ดูแลคนพิกำร
- กรณียื่นขอเป็นผู้ดูแลคนพิกำร)
หนังสือรับรองกำรเป็นผู้ดูแลคนพิกำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (-ใช้ในกรณีกำรยื่นขอเป็นผู้ดูแลคนพิกำร
-ผู้มีอำนำจรับรอง ได้แก่ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำพนักงำนรำชกำร พนักงำน
รัฐวิสำหกิจสมำชิกสภำท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บำ้ น หรือประธำนชุมชน )
บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือพนักงำนองค์กำรของรัฐ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (- หรือบัตรประจำตัวประชำชน(กรณีผู้รับรองเป็นประธำนชุมชน)
- ของผู้รับรองในหนังสือรับรองกำรเป็นผูด้ ูแลคนพิกำร
- กรณียื่นขอเป็นผู้ดูแลคนพิกำร)
สำเนำสมุด/บัตรประจำตัวคนพิกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

-

ลำดับ

14)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบัตรหมดอำยุ บัตรชำรุด บัตรสูญหำย หรือมีกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสำคัญ (ถ้ำมี))
หนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
จดหมำย พก.
(หมายเหตุ: (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่อยู่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราช
เทวี 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)
ศูนย์บริกำรคนพิกำรจังหวัดเชียงรำย สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย
(หมายเหตุ: (ทางเว็บไซค์ http://www.chiangrai.m-society.go.th ทางอีเมล์ chianrai@m-society.go.th ทางโทรศัพท์
053-150153 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตาบลริมกก อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100))
6)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1)
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิกำร
(หมายเหตุ: -)
2)
เอกสำรรับรองควำมพิกำร
(หมายเหตุ: -)
3)
หนังสือมอบอำนำจ
(หมายเหตุ: -)
4)
หนังสือรับรองกำรเป็นผูด้ ูแลคนพิกำร
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

ชื่อแบบฟอร์ม

