
   หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ   

การออกบัตร  และการกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวคนพิการ  การกําหนดสิทธ ิ
หรือการเปล่ียนแปลงสิทธ ิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ  และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  กําหนดการออก
บัตรประจําตัวคนพิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๑๙  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจึงกําหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรยีกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ  การออกบัตร
และการกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวคนพิการ  การกําหนดสิทธิหรือการเปล่ียนแปลงสิทธิ  
และการขอสละสิทธิของคนพิการ  และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ  และการออกบัตร  การกําหนดสิทธิหรือ 
การเปล่ียนแปลงสิทธิ  การขอสละสิทธิของคนพิการ  และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๒) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ  และการออกบัตร การกําหนดสิทธิหรือ 
การเปล่ียนแปลงสิทธิ  การขอสละสิทธิของคนพิการ  และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  

(๓) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ  และการออกบัตร การกําหนดสิทธิหรือ 
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การเปล่ียนแปลงสิทธิ  การขอสละสิทธิของคนพิการ  และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“บัตร”  หมายความว่า  บัตรประจําตัวคนพิการ 
“ผู้ถือบัตร”  หมายความว่า  ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของบัตร 
“ผู้ดูแลคนพิการ”  หมายความว่า  บิดา  มารดา  บุตร  สามี  ภรรยา  ญาติ  พี่น้อง  หรือ

บุคคลอ่ืนใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการแห่งชาติ 
ข้อ ๕ ให้ผู้อํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดรูปแบบบัตร  ข้อมูลของ 

ผู้ถือบัตร  ตลอดจนแบบเอกสารต่าง ๆ  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้  รวมทั้งมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติอ่ืนใด
เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการออกบัตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

หมวด  ๑ 
การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ 
 

 

ข้อ ๖ คนพิการซ่ึงมีสัญชาติไทยไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอ่ืนอาจยื่นคําขอ 
มีบัตรต่อสํานักงาน  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวดั  
หรือหน่วยงานของรัฐ ตามที่ผู้อํานวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกําหนด  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗ ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์  คนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือคนไร้ความสามารถ  
หรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นคําขอด้วยตนเองได้  ผู้ปกครอง  ผู้พิทักษ์  
ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลคนพิการ  แล้วแต่กรณี  ยื่นคําขอแทนได้ 

ข้อ ๘ การยื่นคําขอมีบัตร  ให้คนพิการหรือบุคคลตามข้อ  ๗  ยื่นคําขอตามแบบที่ผู้อํานวยการ
กําหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาเอกสารประจําตัวอยา่งหนึ่งอย่างใด  ดังนี้ 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 (ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ 
 (ค) สําเนาสูติบัตรสําหรับบุคคลอายุต่ํากว่าสิบห้าปี 
 (ง) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ 
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(๓) รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือนจํานวน  ๒  รูป  ในกรณีที่คนพิการ 
ไม่ได้มายื่นคําขอด้วยตนเอง 

(๔) เอกสารรับรองความพิการซ่ึงรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ
หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด  เว้นแต่กรณีสภาพความพิการเป็นที่เห็นได้ 
โดยประจักษ์ตามประกาศสํานักงาน  เรื่อง  แบบและรายละเอียดของสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้
โดยประจักษ์ไม่ต้องมีเอกสารรับรองความพิการ  ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอถ่ายภาพสภาพความพิการ
ไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีคนพิการมีหลักฐานตามทะเบียนบ้านว่ามีสัญชาติไทยและมีเลขประจําตัวประชาชน 
แต่ไม่มีเอกสารตาม  (๑)  ให้เจ้าหน้าที่รับคําขอออกบัตรบันทึกปากคําเจ้าบ้าน  หรือพยานบุคคลหนึ่งคน
ซ่ึงเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป  กํานัน  หรือผู้ใหญ่บ้าน  หรือประธานชุมชน 
ว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน 

ในกรณีบุคคลตามข้อ  ๗  ยื่นคําขอแทนคนพิการ  ให้นําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
สําเนาทะเบียนบ้านของบุคคลนั้นและหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบอํานาจจากคนพิการหรือมีส่วน
เก่ียวข้องกับคนพิการเนื่องจากเป็นผู้ปกครอง  ผู้พิทักษ์  ผู้อนุบาล  หรือผู้ดูแลคนพิการ  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่รับคําขอแจ้งผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะมีบัตรตามคําขอ 

เจ้าหน้าที่รับคําขอตามวรรคส่ี  หมายความว่า  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงาน  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  ศูนย์บริการ 
คนพิการระดับจังหวัด  โรงพยาบาล  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้รับแต่งตั้ง
จากผู้อํานวยการ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ให้มีหน้าที่ดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ   
ในการออกบัตรตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๙ ในกรณีการออกบัตรมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับสํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนแล้ว ให้ผู้อํานวยการประกาศยกเลิก 
โดยไม่ต้องมีเอกสารตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ก็ได้ 

หมวด  ๒ 
การออกบัตรและการกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวคนพิการ 

 
 

ข้อ ๑๐ บัตรมีสองประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
(๒) บัตรที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
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ข้อ ๑๑ บัตรต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อตัว  ชื่อสกุล  วันเดือนปีเกิด  รูปถ่าย  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในขณะยื่นคําขอ 

เลขประจําตัวประชาชน  และประเภทความพิการของผู้ถือบัตร 
(๒) ชื่อตัว  ชื่อสกุล  และเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการหนึ่งคน  เว้นแต่ 

ผู้ถือบัตรไม่มีผู้ดูแลคนพิการ   
(๓) ลายมือชื่อ  หรือตราลายมือชื่อของผู้อํานวยการ  และตราประจํากระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์  วันออกบัตรและวันบัตรหมดอายุ  เว้นแต่เป็นกรณีบัตรตามข้อ  ๑๐  (๒)   
ให้เป็นลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตร  

กรณีรายการตาม  (๒)  ผู้ดูแลคนพิการต้องเป็นผู้ซ่ึงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ
หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการซ่ึงคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง  ในกรณีที่ มี ผู้ดูแลคนพิการ 
ทั้งสองประเภทดังกล่าว  ให้ระบุชื่อผู้ดูแลคนพิการซ่ึงคนพิการแจ้งว่าได้อุปการะหรืออาศัยอยู่ด้วย 
เป็นสําคัญ  ทั้งนี้  กรณีคนพิการมิได้มาแจ้งหรือไม่สามารถแจ้งได้  ให้มีหนังสือจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  
พนักงานราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  สมาชิกสภาท้องถิ่น  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หรือประธานชุมชน  
แห่งนั้นรับรองว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ดูแลคนพิการจริง 

ข้อ ๑๒ เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตร  ได้แก่  นายทะเบียน  หรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากผู้อํานวยการ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ให้มีอํานาจอนุมัติออกบัตร
ให้แก่ผู้ถือบัตร   

ข้อ ๑๓ เม่ือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตรเห็นว่าผู้ยื่นคําขอได้ดําเนินการถูกต้องและครบถ้วน
แล้วให้จัดเก็บข้อมูลของผู้ถือบัตรตามแบบที่ผู้อํานวยการกําหนดไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทําบัตร   
เว้นแต่กรณีการออกบัตรที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ให้เจ้าหน้าที่รับคําขอเขียนบันทึกรายการดังกล่าว
ให้อนุมัติออกบัตรให้แก่ผู้ยื่นคําขอ 

ในกรณีได้มีการอนุมัติบัตรแล้ว  แต่ไม่สามารถออกบัตรให้แก่ผู้ถือบัตรได้ทัน  ให้ผู้มีอํานาจออกบัตร
มีหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นคําขอเพื่อใช้แทนบัตรตามระยะเวลาที่กําหนดได้  ทั้งนี้  ตามแบบที่ผู้อํานวยการ
กําหนด 

ข้อ ๑๔ ในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตรมีคําส่ังเป็นหนังสือไม่อนุมัติออกบัตรให้แก่ 
ผู้ยื่นคําขอ  ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้ออกคําส่ังตามที่ได้รับคําขอนั้นภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับทราบคําส่ังดังกล่าว 

ให้ผู้ออกคําส่ังพิจารณาคําอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์
ดังกล่าวแล้ว  ให้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเหตุผลเป็นหนังสือต่อผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่พิจารณาอุทธรณ์เสร็จ 



   หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การกําหนดสิทธิหรือการเปล่ียนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการ 

 
 

ข้อ ๑๕ คนพิการซ่ึงมีบัตรตามระเบียบนี้  มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากส่ิงอํานวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะ  ตลอดจนสวัสดิการ  และความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่
กฎหมายกําหนด 

ข้อ ๑๖ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิตามข้อ  ๑๕  ให้สํานักงานและ
หน่วยงานของรัฐจัดทําคู่มือการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิดงักล่าว  ทั้งนี้  คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  
อาจยื่นคําขอให้มีการกําหนดสิทธิหรือเปล่ียนแปลงสิทธิต่อหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอ่ืนกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ  หรือหน่วยงานของรัฐกําหนดก็ได้ 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ มีการกําหนดสิทธิหรือเปล่ียนแปลงสิทธิตามคําขอตามข้อ  ๑๖  แล้ว 
ถ้าประสงค์จะขอสละสิทธินั้นให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  แล้วแต่กรณี  แจ้งความประสงค์สละสิทธินั้น
เป็นหนังสือต่อหน่วยงานของรัฐซ่ึงกําหนดสิทธิหรือเปล่ียนแปลงสิทธินั้น 

หมวด  ๔ 
อายุบัตรประจําตัวคนพิการ 

 
 

ข้อ ๑๘ ให้บัตรมีอายุแปดปีนับแต่วันที่ออกบัตร   
การออกบัตรตามวรรคหนึ่ง  ให้แก่บุคคลผู้ถือบัตรมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป  หรือมีสภาพ

ความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์  ให้ใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิต 
ข้อ ๑๙ เม่ือบัตรหมดอายุ  ให้คนพิการหรือบุคคลตามข้อ  ๗  ยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้

ผู้มีอํานาจออกบัตรใหม่  ภายในสามสิบวันก่อนบัตรจะหมดอายุ   
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง  ให้นําเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  และบัตร 

ที่หมดอายุไปประกอบการพิจารณาด้วย 
ข้อ ๒๐ เม่ือเจ้าหน้าที่รับคําขอได้รับคําขอตามข้อ  ๑๙  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ  หากพบว่าผู้ถือบัตรเป็นบุคคลที่มีสภาพ 

ความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์  หรือเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ถือบัตรยังคงมีสภาพความพิการเป็นไปตาม
ฐานข้อมูล  ก็เสนอออกบัตรให้แก่ผู้ยื่นคําขอได้  

(๒) ในกรณีเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ถือบัตรมีสภาพความพิการไม่เป็นไปตามฐานข้อมูล  ก็ส่งผู้นั้นไปให้
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการตามข้อ  ๘  (๔)  ก่อนเสนอ 
ออกบัตรให้แก่ผู้ยื่นคําขอต่อไป   



   หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ในกรณีได้มีการอนุมัติบัตรแล้ว  แต่ไม่สามารถออกบัตรให้แก่ผู้ถือบัตรได้ทัน  ให้นําความใน 
ข้อ  ๑๓  วรรคสอง  มาใช้บังคับ    

ข้อ ๒๑ เม่ือบัตรชํารุดสูญหาย  หรือมีการเปล่ียนแปลงในสาระสําคัญเก่ียวกับคนพิการ 
ซ่ึงบุคคลดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วนในฐานข้อมูลทะเบียนคนพิการแล้ว  ให้ยื่นคําขอมีบัตรใหม่ได้โดยนํา
เอกสารตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) ประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๒๒ กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการแล้ว  
พบว่าข้อมูลของผู้ยื่นคําขอยังไม่ถูกตอ้งครบถ้วน  ก็ให้สอบถามหรือขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามความจําเป็น
รายกรณี 

ข้อ ๒๓ ในกรณีผู้ถือบัตรถึงแก่ความตายหรือได้รับการฟื้นฟูจนไม่มีสภาพความพิการหรือ 
มีความประสงค์จะยกเลิกการมีบัตร  ให้ผู้ถือบัตรหรือบุคคลตามข้อ  ๗  แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ 
ออกบัตรเพื่อจําหน่ายชื่อออกจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรต่อไป 

กรณีผู้ถือบัตรหรือบุคคลตามข้อ  ๗  มิได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ 
ออกบัตรแต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสนอความเห็นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตร
พิจารณาจําหน่ายชื่อออกจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรต่อไป   

การดําเนินการตามวรรคสอง  ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือบัตรหรือ
บุคคลตามข้อ  ๗  ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จําหน่ายชื่อออกจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรและ
แจ้งสิทธิอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ  รวมทั้งมีหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซ่ึงเป็นภูมิลําเนาของบุคคลนั้นด้วย 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลคนพิการกับบัตรประจําตัวประชาชนครบถ้วนแล้ว 
ให้ผู้อํานวยการประกาศให้ใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทนบัตรประจําตัวคนพิการตามระเบียบนี้ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สันติ  พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 


