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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรต่ออำยุสมุดประจ ำตัวคนพิกำร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วอ าเภอห้างฉัตรจังหวัดล าปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การต่ออายุสมุดประจ าตัวคนพิการ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วอ าเภอห้างฉัตรจังหวัดล าปาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุมัติ  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยการจดทะเบียนคนพิการพ.ศ  .2537  
2) พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการพ.ศ. 2534 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พรบ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการพ.ศ. 2535/ระเบียบ

คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยการจดทะเบียนคนพิการพ.ศ. 2537  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 15นาที 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การต่ออายุสมุดประจ าตัวคนพิการส านักปลัดอบต.วอแก้ว

20/07/2558 09:26  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วอ าเภอห้างฉัตรจังหวัดล าปาง 
054011126/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) - รับค าร้องขอ 0 นาที - - 

2) 
การพิจารณา 
 

ตรวจสอบหลักฐานการร้อง
ขอ 

0 นาที - - 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

ส่งหลักฐานให้ส านักงานพฒันา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดล าปาง 
 

0 นาท ี - (  - ในกรณีที่สมุด
ประจ าตัวคนพิการ
เป็นสมุดทีไ่ม่ได้ระบุ
ให้ต่ออายุในสมุด
เล่มเดิมจะออกสมุด
ประจ าตัวคนพิการ
เล่มใหม่ 
 - ในกรณีที่สมุด
ประจ าตัวคนพิการ
เป็นสมุดที่ระบุให้ต่อ
อายุสมุดได้ในเล่ม
เดิม (จ านวน๒คร้ัง) 
จะลงรายละเอียด
การต่ออายุสมุดแต่
ละคร้ังตามก าหนด
ระยะเวลาของการ
ต่ออายุสมุดจนกว่า
จะครบตามจ านวน
คร้ังที่ระบุไว้ในสมุด
จากนั้นจงึจะออก
สมุดเล่มใหม่) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 นาท ี
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบับ - 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
สมุดประจ าตัวคน
พิการเล่มเดิมที่
หมดอายุ 

- 1 0 ฉบับ - 

2) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว - 1 0 ฉบับ - 

3) 

เอกสารรับรอง
ความพิการฉบับ
ใหม่ 

- 1 1 ฉบับ (จะใช้ในกรณี
ลักษณะความพิการ
ที่ระบุไว้ในเล่มเดิม
ไม่ชัดเจนหรือความ
พิการเปลี่ยนแปลง
ไป) 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วอ าเภอห้างฉัตรจังหวัดล าปาง 

หมายเหตุ(054011126) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. หมำยเหตุ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่๑รับค าร้องขอ 
ขั้นตอนที่๒ตรวจสอบหลักฐานการร้องขอ 
ขั้นตอนที่๓ส่งหลักฐานให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าปาง 
      - ในกรณีที่สมุดประจ าตัวคนพิการเป็นสมุดที่ไม่ได้ระบุให้ต่ออายุในสมุดเล่มเดิมจะออกสมุดประจ าตัวคนพิการเล่มใหม่ 
      - ในกรณีที่สมุดประจ าตัวคนพิการเป็นสมุดที่ระบุให้ต่ออายุสมุดได้ในเล่มเดิม (จ านวน๒ครั้ง) จะลงรายละเอียดการต่อ
อายุสมุดแต่ละครั้งตามก าหนดระยะเวลาของการต่ออายุสมุดจนกว่าจะครบตามจ านวนครั้งที่ระบุไว้ในสมุดจากนั้นจึงจะออก
สมุดเล่มใหม่ 
หลักฐานที่ใช้ในการต่ออายุสมุดประจ าตัวคนพิการ 
๑. สมุดประจ าตัวคนพิการเล่มเดิมท่ีหมดอายุ 
๒. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมถ่ายส าเนา๑ชุด 
๓. ทะเบียนบ้านพร้อมถ่ายส าเนา๑ชุด 
๔. รูปถ่ายขนาด๑นิ้วจ านวน๑รูป 
๕. เอกสารรับรองความพิการฉบับใหม่จะใช้ในกรณีลักษณะความพิการที่ระบุไว้ในเล่มเดิมไม่ชัดเจนหรือความพิการ
เปลี่ยนแปลงไป 


