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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ  และการออกบัตร   

การกําหนดสิทธหิรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ  การขอสละสทิธิของคนพิการ  และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย  
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  จึงกําหนดระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการและการออกบัตร  
การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ  การขอสละสิทธิของคนพิการ  และอายุบัตรประจําตัว 
คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

และใหหมายความรวมถึงสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุยจังหวัด 
“นายทะเบียน”  หมายความวา  นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด 
ขอ ๔ คนพิการซ่ึงมีสัญชาติไทยไมวาจะอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น  อาจย่ืน 

คําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการตอสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  หรือหนวยงานภาครัฐอื่นตามที่เลขาธิการ 
หรือผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนด  แลวแตกรณี   

ใหบัตรประจําตัวคนพิการมีอายุหกปนับแตวันที่ออกบัตร 
ขอ ๕ ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาว  คนเสมือนไรความสามารถ  หรือคนไรความสามารถ  

หรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงข้ันไมสามารถไปยื่นคําขอดวยตนเองได  ผูปกครอง   
ผูพิทักษ  ผูอนุบาล  หรือผูดูแลคนพิการแลวแตกรณี  ย่ืนคําขอแทนได   
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ขอ ๖ การย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ  ใหคนพิการหรือบุคคลตามขอ  ๕  ย่ืนคําขอ

ตามแบบที่เลขาธิการกําหนดพรอมดวยเอกสารหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ  หรือสําเนาสูติบัตร 

ของคนพิการ 

(๒) สําเนาทะเบียนบานของคนพิการ 

(๓) รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว  ถายมาแลวไมเกิน  ๖  เดือน  จํานวน  ๒  รูป   

(๔) ใบรับรองความพิการรับรองโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ  

หรือสถานพยาบาลเอกชนที่เลขาธิการประกาศกําหนด  เวนแตกรณีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได

โดยประจักษไมตองมีใบรับรองความพิการก็ได  ทั้งนี้  ตามแบบและรายละเอียดที่เลขาธิการประกาศ

กําหนด   

ในกรณีบุคคลตามขอ  ๕  ย่ืนคําขอแทนคนพิการ  ใหนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

หรือสําเนาทะเบียนบานของบุคคลนั้น  และหลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นวาไดรับมอบอํานาจจากคนพิการ

หรือมีสวนเกี่ยวของกับคนพิการเนื่องจากเปนผูปกครอง  ผูพิทักษ  ผูอนุบาล  หรือผูดูแลคนพิการ  

แลวแตกรณี 

ขอ ๗ ใหสํานักงานหรือหนวยงานภาครัฐที่รับคําขอดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของเอกสารหลักฐานของผูย่ืนคําขอ  ในกรณีเอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวน  ใหแจง 

ผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไขใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการ

แกไขใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหถือวาไมประสงคจะมีบัตรประจําตัวคนพิการ

ตามคําขอ 

เมื่อเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวนแลว  ใหเสนอความเห็นตอนายทะเบียนเพื่อพิจารณา 

ออกบัตรประจําตัวคนพิการตามคําขอ  โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและหลักเกณฑความพิการ

ไวดวย   

ขอ ๘ เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอตามขอ  ๗  แลว  ใหพิจารณาออกบัตรประจําตัว 

คนพิการตามคําขอโดยเร็ว  และแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวัน

พิจารณาคําขอเสร็จ 
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ในกรณีนายทะเบียนออกบัตรประจําตัวคนพิการตามคําขอ   ใหแจงสํานักงานสงเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติและสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ซ่ึงคนพิการนั้นมีภูมิลําเนาอยูเพื่อรวบรวมไวในฐานขอมูลกลางและฐานขอมูลคนพิการประจําจังหวัดนั้น 

ขอ ๙ ในกรณีบัตรประจําตัวคนพิการหมดอายุ  ชํารุด  สูญหาย  หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับคนพิการ  ใหคนพิการหรือบุคคลตามขอ  ๕  ย่ืนคําขอตอนายทะเบียนเพื่อขอมีบัตร
ประจําตัวคนพิการใหมได  ทั้งนี้  ใหนําเอกสารหลักฐานตามขอ  ๖  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ไปประกอบ 
การพิจารณาดวย 

ในกรณีบัตรประจําตัวคนพิการหมดอายุ  ใหคนพิการหรือบุคคลตามขอ  ๕  ย่ืนคําขอมีบัตร
ประจําตัวคนพิการใหมกอนวันที่บัตรประจําตัวคนพิการหมดอายุ   

ขอ ๑๐ ในกรณีนายทะเบียนไมออกบัตรประจําตัวคนพิการที่ย่ืนตามขอ  ๖  หรือตามขอ  ๙  
ใหผูย่ืนคําขอมีสิทธิย่ืนอุทธรณเปนหนังสือตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัดซ่ึงรับคําขอนั้น
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังดังกลาว 

ใหนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  พิจารณาคําอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ 
ไดรับคําอุทธรณดังกลาว  แลวใหแจงผลการพิจารณาอุทธรณพรอมเหตุผลเปนหนังสือตอผูอุทธรณ
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่พิจารณาอุทธรณเสร็จ 

คําวินิจฉัยของนายทะเบียนตามวรรคสอง  ใหเปนที่สุด 
ขอ ๑๑ ในกรณีคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการถึงแกความตายหรือไดรับการฟนฟู 

จนไมมีสภาพความพิการ  หรือมีความประสงคจะยกเลิกการมีบัตรประจําตัวคนพิการ  ใหผูมีบัตร
ประจําตัวคนพิการหรือบุคคลตามขอ   ๕  แจงตอนายทะเบียนเพื่อจําหนายออกจากทะเบียน 
บัตรประจําตัวคนพิการตอไป   

ขอ ๑๒ คนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามระเบียบนี้  มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชน
จากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ  ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ 
ตามมาตรา  ๒๐  หรือตามกฎหมายอื่นกําหนด   

ขอ ๑๓ เพื่อประโยชนในการเขาถึงและใชประโยชนจากสิทธิตามขอ  ๑๒  ใหสํานักงาน
จัดทําคูมือการเขาถึงและใชประโยชนจากสิทธิดังกลาว  ทั้งนี้  คนพิการหรือบุคคลตามขอ  ๕  อาจย่ืน 
คําขอใหมีการกําหนดสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๒๐  
หรือตามกฎหมายอื่นกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติกําหนดก็ได 
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ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีการกําหนดสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิตามคําขอตามขอ  ๑๒  แลว   
ถาประสงคจะขอสละสิทธินั้น  ใหคนพิการหรือบุคคลตามขอ  ๕  แลวแตกรณี  แจงความประสงค 
สละสิทธินั้นเปนหนังสือตอหนวยงานของรัฐซ่ึงกําหนดสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงสิทธินั้น 

ขอ ๑๕ ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดแบบบัตรประจําตัว 
คนพิการ  ตลอดจนแบบเอกสารตาง ๆ  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้  รวมทั้งมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติ
อื่นใดเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 


