คู่มือสำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตจัดตั้งศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์กำรยื่นคำร้องขอจัดตั้งศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป
1. กรณีรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนภำครัฐเป็นผู้ยื่นคำร้องขอ ให้ผู้มีอำนำจทำกำรแทนองค์กรเป็นผู้ยื่นคำร้อง ขอจัดตั้งต่ออธิบดีกรม
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แล้วแต่กรณี ตำมแบบคำร้องขอจัดตั้งศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป (แบบ
ศบ.1-ท) พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำร้องขอ ดังนี้
1.1 ร่ำงข้อบังคับ/ระเบียบของศูนย์บริกำรคนพิกำร
1.2 รำยชื่อผู้ดำเนินกำรศูนย์บริกำรคนพิกำร
1.3 แผนผังแสดงที่ตั้งของศูนย์บริกำรคนพิกำร
2. กรณีองค์กรด้ำนคนพิกำร หรือองค์กรอื่นใด ที่ให้บริกำรแก่คนพิกำรซึ่งได้รับกำรรับรองมำตรฐำนตำมมำตรำ 6(10) เป็นผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้มี
อำนำจทำกำรแทนองค์กร เป็นผูย้ นื่ คำร้องขอจัดตั้งต่ออธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แล้วแต่
กรณี ตำมแบบคำร้องขอจัดตั้งศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป (แบบ ศบ.1-อ) พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำร้องขอ ดังนี้
2.1 ร่ำงข้อบังคับ/ระเบียบของศูนย์บริกำรคนพิกำร
2.2 รำยชื่อผู้ดำเนินกำรศูนย์บริกำรคนพิกำร
2.3 แผนผังแสดงที่ตั้งของศูนย์บริกำรคนพิกำร
2.4 หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในกำรใช้สถำนที่และอำคำรที่จะขอจัดตั้งเป็นศูนย์ โดยผูย้ ื่นคำร้องขอต้องแสดงหนังสือยินยอมจำก
เจ้ำของสถำนที่หรืออำคำร ให้ใช้จัดตั้งเป็นศูนย์
2.5 ข้อบังคับหรือตรำสำรขององค์กร
2.6 เอกสำรทีไ่ ด้รบั กำรรับรองมำตรฐำนตำมมำตรำ 6(10) ของพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550
- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมผู้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์ และผู้ดำเนินกำรศูนย์บริกำรคนพิกำร
1. อำยุไม่ต่ำกว่ำ 25 ปี และจบกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำภำคบังคับ
2. มีควำมประพฤติดี ไม่มีประวัตกิ ำรกระทำผิดต่อคนพิกำรหรือละเมิดสิทธิคนพิกำร
3. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ ซึ่งไม่เป็นควำมผิด
ที่คนพิกำร หรือองค์กรด้ำนคนพิกำรเป็นผูเ้ สียหำย
4. ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ

- ผู้ดำเนินกำรศูนย์ (คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรและผู้จัดกำรศูนย์บริกำร) ต้องมีบุคคลที่มสี ัญชำติไทยเกินกึ่งหนึ่ง
- กำรยื่นคำขอกำรจัดตั้งศูนย์โดยผูแ้ ทนองค์กรของคนพิกำรแต่ละประเภทให้คำนึงถึงกำรให้บริกำรตำมประเภทควำมพิกำร
- สถำนที่ยื่นคำร้องขอจัดตั้งศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป
1. เขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร : ศูนย์บริกำรคนพิกำรกรุงเทพมหำนคร กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
2. จังหวัดอื่น : ศูนย์บริกำรคนพิกำรระดับจังหวัด สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เงื่อนไขกำรยื่นคำร้องขอจัดตั้งศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป
- องค์กรด้ำนคนพิกำร หรือองค์กรอื่นใดที่จะยื่นคำร้องขอจัดตั้งเป็นศูนย์บริกำรคนพิกำร ต้องเป็นองค์กรด้ำนคนพิกำร หรือองค์กรอื่นใดที่
ให้บริกำรแก่คนพิกำรทีไ่ ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนตำมมำตรำ 6(10) ตำมพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
- ใบอนุญำตมีอำยุ 4 ปี นับแต่วันออกใบอนุญำต และให้ผไู้ ด้รับใบอนุญำตยื่นคำขอต่ออำยุก่อนใบอนุญำตหมดอำยุอย่ำงน้อย 30 วัน
หมำยเหตุ
** กรณีทผี่ ู้ยื่นคำขอมำยื่นคำร้องขอด้วยตนเอง หำกคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจ
แก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผูร้ ับคำขอและผูย้ ื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน ร่วมกัน พร้อม
กำหนดระยะเวลำให้ผยู้ ื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ผู้รบั คำขอ
จะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
** กรณีทผี่ ู้ยื่นคำขอมิได้มำยื่นคำร้องขอด้วยตนเอง หำกคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้รับคำ
ร้องขอจะต้องทำหนังสือแจ้งผู้ยื่นคำร้องขอ ให้ผู้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเอกสำรให้ถูกต้องหรือครบถ้วน ภำยในระยะเวลำ 15 วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ง หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำ

** พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผูย้ ื่นคำขอจะดำเนินกำรแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำร
เพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

** ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อย
แล้ว
** ทั้งนี้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผยู้ ื่นคำขอทรำบ ภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตาบลริมกก
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100))
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
(หมายเหตุ: (http://www.chiangrai.m-society.go.th/))
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย/ไปรษณีย์
(หมายเหตุ: (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตาบลริมกก
อาเภอเมืองเชียงราย 57100))
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย/โทรศัพท์
(หมายเหตุ: (053-150153))
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 : 90 วัน
ลำดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของคำร้องและเอกสำรหลักฐำน
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
- เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำควำมถูกต้องของเอกสำรหลักฐำนตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ
- ตรวจสอบ อำคำร สถำนที่ สภำพแวดล้อม ให้เหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ำหมำย
- เสนอผลกำรพิจำรณำต่อผู้มีอำนำจอนุญำต
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
- ผู้มีอำนำจอนุญำตพิจำรณำลงนำมใบอนุญำตจัดตั้ง
- เจ้ำหน้ำที่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ให้กำร
สนับสนุนศูนย์ พร้อมทั้งนำส่งใบอนุญำตจัดตั้ง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
ร่ำงข้อบังคับ / ระเบียบของศูนย์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (- รับรองสำเนำถูกต้อง
- ใช้ใน 2 กรณี 1. กรณีรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนภำครัฐเป็นผู้ยื่นคำ
ร้องขอ
2. กรณีองค์กรด้ำนคนพิกำร หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริกำรแก่คนพิกำร เป็นผูย้ ื่น
คำขอ)
2)
รำยชื่อผู้ดำเนินกำรศูนย์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (-รับรองสำเนำถูกต้อง

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

59 วัน

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

30 วัน

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

ลำดับ

3)

4)

5)

6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
- ใช้ใน 2 กรณี 1. กรณีรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนภำครัฐ เป็นผู้ยื่นคำ
ขอ
2. กรณีองค์กรด้ำนคนพิกำรหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริกำรแก่คนพิกำร เป็นผู้ยื่น
คำขอ)
แผนผังแสดงสถำนที่ตั้งศูนย์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (- รับรองสำเนำถูกต้อง
- ใช้ใน 2 กรณี 1. กรณีรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนภำครัฐเป็นผู้ยื่นคำ
ร้องขอ
2. กรณีองค์กรด้ำนคนพิกำรหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริกำรแก่คนพิกำร เป็นผู้ยื่น
คำขอ)
หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในกำรใช้สถำนที่และอำคำร ที่จะขอจัดตั้ง
เป็นศูนย์ โดยผู้ยื่นคำร้องขอต้องแสดงหนังสือยินยอมจำกเจ้ำของสถำนที่หรือ
อำคำร ให้ใช้จัดตั้งเป็นศูนย์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (- รับรองสำเนำถูกต้อง
- เอกสำรเพิ่มเติมในกรณีองค์กรด้ำนคนพิกำรหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริกำรแก่คน
พิกำร เป็นผู้ยื่นคำขอ)
ข้อบังคับ หรือตรำสำรขององค์กร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (- รับรองสำเนำถูกต้อง
- เอกสำรเพิ่มเติมในกรณีองค์กรด้ำนคนพิกำรหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริกำรแก่คน
พิกำร เป็นผู้ยื่นคำขอ)
เอกสำรที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนตำมมำตรำ 6(10) ของพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (- รับรองสำเนำถูกต้อง
- เอกสำรเพิ่มเติมในกรณีองค์กรด้ำนคนพิกำรหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริกำรแก่คน
พิกำร เป็นผู้ยื่นคำขอ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

-

กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิกำรคนพิกำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
ศูนย์บริกำรคนพิกำรกรุงเทพมหำนคร กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร เลขที่ 255 อำคำร 60 ปี กรม
ประชำสงเครำะห์ ถนนรำชวิถี เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-354-3388 ต่อ 126
(หมายเหตุ: (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.))
2)
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ disabilities@nep.go.th
(หมายเหตุ: -)
3)
เว็บไซต์ กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร www.dep.go.th
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนย์บริกำรคนพิกำรจังหวัดเชียงรำย สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย
(หมายเหตุ: (ทางเว็บไซค์ http://www.chiangrai.m-society.go.th ทางอีเมล์ chianrai@m-society.go.th ทางโทรศัพท์
053-150153))
5)
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
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบคำร้องขอจัดตั้งศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป กรณีรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนภำครัฐเป็นผูย้ ื่นคำขอ : แบบ ศบ.1-ท
(หมายเหตุ: -)
2)
แบบคำร้องขอจัดตั้งศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป กรณีองค์กรด้ำนคนพิกำร หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริกำรแก่คนพิกำรซึ่งได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนตำมมำตรำ 6(10)
เป็นผู้ยื่นคำขอ : แบบ ศบ.1-อ
(หมายเหตุ: -)
3)
รำยชื่อคณะกรรมกำรศูนย์บริกำร
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

