คู่มือสำหรับประชำชน : กำรออกบัตรประจำตัวคนพิกำร กรณี กำรยกเลิกกำรมีบัตรประจำตัวคนพิกำร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1) กรณีผู้ถือบัตรถึงแก่ควำมตำย หรือได้รับกำรฟื้นฟูจนไม่มสี ภำพควำมพิกำร หรือมีควำมประสงค์จะยกเลิกกำรมีบัตร ให้ผู้ถือบัตรหรือ
ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบำลหรือผู้ดูแลคนพิกำร แล้วแต่กรณี แจ้งต่อเจ้ำหน้ำทีผ่ ู้มีอำนำจออกบัตรเพื่อจำหน่ำยชื่อออกจำกฐำนข้อมูล
ทะเบียนบัตรต่อไป
2) กรณีผู้ถือบัตรหรือผู้ปกครอง ผูพ้ ิทักษ์ ผู้อนุบำลหรือผูด้ ูแลคนพิกำร แล้วแต่กรณี ไม่ดำเนินกำรแจ้งว่ำผู้ถือบัตรถึงแก่ควำมตำย หรือได้รับ
กำรฟื้นฟูจนไม่มีสภำพควำมพิกำร ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจออกบัตรแต่งตั้งคณะทำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสนอควำมเห็นต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้
มีอำนำจออกบัตรพิจำรณำจำหน่ำยชื่อออกจำกฐำนข้อมูลทะเบียนบัตรต่อไป
3) ให้เจ้ำหน้ำทีผ่ ู้มีอำนำจออกบัตร มีหนังสือแจ้งผู้ถือบัตรหรือผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบำลหรือผู้ดูแลคนพิกำร แล้วแต่กรณี ทรำบภำยใน 30
วัน นับแต่กำรจำหน่ำยชื่อออกจำกฐำนข้อมูลทะเบียนบัตร และแจ้งสิทธิอุทธรณ์ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ รวมทั้งมีหนังสือแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซี่งเป็นภูมิลำเนำของบุคคลนั้นด้วย

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย สานักงานพัฒนาสังคมและความ
ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
(หมายเหตุ: (http://www.chiangrai.m-society.go.th/))
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย/ไปรษณีย์
(หมายเหตุ: (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตาบลริมกก
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100))
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย/โทรศัพท์
(หมายเหตุ: (053150153))
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย/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 : 30 นำที
ลำดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
(หมายเหตุ: (กรณีผู้ถือบัตร หรือผูป้ กครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือ
ผู้ดูแลคนพิการ แล้วแต่กรณีมาแจ้งด้วยตนเอง))
กำรพิจำรณำ
บันทึกข้อมูลกำรยกเลิกกำรมีบัตรประจำตัวคนพิกำรลงในระบบงำน
ออกบัตรประจำตัวคนพิกำร
(หมายเหตุ: (กรณีผู้ถือบัตร หรือผูป้ กครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือ
ผู้ดูแลคนพิการแล้วแต่กรณี มาแจ้งด้วยตนเอง))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ตรวจสอบข้อมูลที่ทำกำรบันทึก และเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่มีอำนำจออกบัตร
แจ้งให้ผู้ที่มำยื่นเอกสำรเพื่อยืนยันกำรยกเลิก
(หมายเหตุ: (กรณีผู้ถือบัตร หรือผูป้ กครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือ
ผู้ดูแลคนพิการแล้วแต่กรณี มาแจ้งด้วยตนเอง))

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของคนพิกำร)
2)
บัตรประจำตัวคนพิกำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของคนพิกำร)
4)
ใบมรณบัตร
ฉบับจริง 0 ฉบับ

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองยุทธศำสตร์
และแผนงำน

10 นำที

กองยุทธศำสตร์
และแผนงำน

15 นำที

กองยุทธศำสตร์
และแผนงำน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

ลำดับ

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีคนพิกำรเสียชีวิต)
ใบรับรองแพทย์ หรือ เอกสำรรับรองควำมพิกำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี คนพิกำรได้รับกำรฟื้นฟูจนไม่มีสภำพควำมพิกำร)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ที่มำยื่นคำขอยกเลิกแทน)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ที่มำยื่นคำขอยกเลิกแทน)
ใบมอบอำนำจ หรือหลักฐำนอื่นที่แสดงว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิกำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ที่มำยื่นคำร้องขอยกเลิกแทน)

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.

ลำดับ
4)
5)

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมายเหตุ: (www.dep.go.th))
ตู้รับฟังควำมคิดเห็น
(หมายเหตุ: (ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร))
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))
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

หมำยเหตุ
-

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

