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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
และบริการสื่อสาธารณะ สําหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๖) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญ ญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณ ภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการเกี่ย วกับ
การจํากัด สิท ธิและเสรีภาพของบุค คล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกั บมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้บั ง คั บเมื่ อ พ้น กํ า หนดหนึ่ งร้ อ ยแปดสิ บ วัน นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” หมายความว่า เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร ข้อมูล
และการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนํามาวิเคราะห์หรือประมวลผลการรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บ
และการนําไปใช้งานใหม่
“เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร” หมายความว่า เครื่องมือหรืออุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรือบริการที่ใช้สําหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับ
ความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือพัฒ นาความสามารถ
และศักยภาพที่จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูล ข่าวสาร และการสื่อสาร
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๓ หน่ว ยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากรัฐ ต้องจัดให้ข้อมูล
ข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม บริการสื่อสาธารณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ที่อยู่ในความควบคุมดูแล อยู่ในรูปแบบ วิธีการ
หรือช่องทางที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม
(๒) การจั ด เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สาร หรือเทคโนโลยี สิ่งอํ านวยความสะดวก
เพื่อการสื่อสาร ให้เป็นไปตามความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
หากหน่ว ยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐไม่สามารถดําเนิน การ
ตามวรรคหนึ่งได้ ต้องให้ความช่ว ยเหลืออย่างสมเหตุสมผลแก่ค นพิการ โดยดัดแปลง ปรับเปลี่ย น
หรือปรับปรุง การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการ
แต่ละประเภท
ข้อ ๔ ให้ สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารจั ด ให้ มี การให้
หรือให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
แก่คนพิการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๑๐
ข้อ ๕ คนพิการที่ประสงค์จะใช้สิทธิขอยืมหรือขอรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารตามข้อ ๔ ให้ยื่นคําขอต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(๒) ในเขตท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นคําขอต่อสํานักงานสถิติจังหวัด หรือสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(๓) หน่ว ยงานอื่น ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกาศ
กําหนด
ข้อ ๖ คนพิการที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามข้อ ๕ ต้องยื่นคําขอพร้อมด้วยเอกสาร หลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจําตัวคนพิการ
(๒) รายการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อการสื่อสารที่ประสงค์จะใช้สิทธิขอยืมหรือขอรับตามที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือใน
กรณี ที่ ค นพิ ก ารมีส ภาพความพิ การถึ ง ขั้น ไม่ ส ามารถยื่น คํ า ขอด้ ว ยตนเองได้ ผู้ ป กครอง ผู้ พิ ทั ก ษ์
ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการ แล้วแต่กรณี จะยื่นคําขอแทนก็ได้ โดยให้ยื่นคําขอพร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
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(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอแทน
(๒) หลักฐานที่แสดงว่าได้รับมอบอํานาจจากคนพิการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการเนื่องจาก
เป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการ
ข้อ ๗ เมื่ อ คนพิ ก ารหรื อ ผู้ ยื่ น คํ า ขอแทนได้ ยื่ น คํ า ขอพร้ อ มด้ ว ยเอกสารหลั ก ฐานแล้ ว
ให้ หน่ ว ยงานที่รั บคํ าขอตรวจสอบความถูก ต้อ งและส่ งคํ าขอพร้ อมด้ว ยเอกสารหลั กฐานที่ ผ่า นการ
ตรวจสอบแล้วไปยังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายภายในระยะเวลา
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
ข้อ ๘ คณะกรรมการหรื อ คณะอนุ ก รรมการที่ ค ณะกรรมการมอบหมายต้ อ งพิ จ ารณา
คํา ขอพร้ อมด้ว ยเอกสารหลัก ฐานภายในหกสิบ วัน นับ แต่ วัน ที่ไ ด้รั บคํ าขอจากหน่ ว ยงานตามข้อ ๗
ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้
ในกรณีที่เห็น สมควรคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายอาจขอ
หลักฐานซึ่งแสดงว่าคนพิการไม่ได้ยืมหรือรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา ในลักษณะเดียวกัน ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้
คนพิการมีสิทธิได้รบั สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาด้วยก็ได้
ข้อ ๙ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งผลการพิจารณา
ให้คนพิการหรือผู้ยื่นคําขอแทนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการมอบหมายพิจารณาคําขอเสร็จ
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายพิจารณา
อนุมัติตามคําขอ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหน้าที่ในการให้ยืม
หรือให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
ข้อ ๑๑ เมื่อ คนพิก ารหรือ ผู้ยื่ น คํา ขอแทนได้ รับ แจ้ งผลการพิ จารณาอนุ มัติ ต ามคํา ขอแล้ ว
ให้นําผลการพิจารณาอนุมัติการขอยืมหรือขอรับมาแสดง และดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) การขอยืม ต้องทําสัญญายืมและสัญญาค้ําประกัน ณ สถานที่ยื่นคําขอ ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
มอบหมายจะเห็นสมควรยกเว้นการทําสัญญาค้ําประกัน
(๒) การขอรับ ต้องมาขอรับ ณ สถานที่ยื่น คําขอภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ที่ได้รับแจ้งผล
การพิจารณาอนุมัติ
การทําสัญญายืมและการทําสัญญาค้ําประกัน ให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกําหนด
ข้อ ๑๒ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญายืม คนพิการหรือผู้ยื่น คําขอแทนต้องส่งมอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารที่ยืมไปคืน
ณ สถานที่ยื่นคําขอภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดกําหนดระยะเวลาตามสัญญายืม
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ในกรณีที่คนพิการไม่อาจคืนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อการสื่อสารนั้นได้ เพราะเหตุอันเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ให้คนพิการ
ผู้นั้นชดใช้ค่าเสียหายตามราคาที่เหมาะสม
การคืนสิ่งของที่ยืมและการชดใช้ค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกําหนด
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายอาจบอกเลิกสัญญา
ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาตามสัญญายืมได้ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
(๑) คนพิการมิได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
(๒) คนพิการจะจําหน่าย ปล่อยปละละเลย หรือนําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งทําให้ทรัพย์นั้น
เสียหายหรืออาจจะเสียหายในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
(๓) คนพิการจะนําไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยทุจริต
การบอกเลิ ก สั ญ ญายื ม ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งแจ้ ง เหตุ แ ห่ ง การบอกเลิ ก สั ญ ญาเป็ น หนั ง สื อ
ต่อคนพิการไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนถึงวันที่จะให้ส่งมอบคืน
ข้อ ๑๔ ให้ ก ระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร จั ด ให้ ค นพิก าร ผู้ ป กครอง
ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ผู้ดูแ ลคนพิการ หรือผู้ช่วยคนพิการ ได้รับการฝึกอบรม เพื่อการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสิ่งอํา นวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร หรือบริการสื่อสาธารณะ อย่างทั่ว ถึง โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสือ่ สาร บริการโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่ การสื่อสาร
และบริการสื่อสาธารณะ สําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ลําดับที่

รายการอุปกรณ์และเครื่องมือ
รายการอุปกรณ์และเครื่องมือสําหรับการให้ยืม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑
๒

เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์สื่อสาร

๑
๒
๓
๔
๕
๖

เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
เครื่องช่วยสือ่ สารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับคนพิการ
เครื่องพิมพ์อกั ษรเบรลล์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เครื่องสแกนเนอร์
เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์
เครื่องอ่านหนังสือสําหรับคนพิการ
อุปกรณ์ควบคุมตัวชี้ตําแหน่ง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รายการอุปกรณ์และเครื่องมือสําหรับการให้
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับแปลสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์หรืออักษรเบรลล์
เป็นสื่อสิง่ พิมพ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหน้าจอ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลภาพเป็นอักษรและมีเสียงสังเคราะห์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายจอภาพ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือสําหรับคนพิการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการพิมพ์ เช่น โปรแกรมประมวลผลคําที่มเี สียงอ่าน
โปรแกรมช่วยเดาคําศัพท์ ฯลฯ
โปรแกรมพจนานุกรมสําหรับคนพิการ
โปรแกรมสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนทีเ่ พื่ออํานวยความสะดวกในการสือ่ สาร
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ครอบแป้นพิมพ์ ฯลฯ
ชุดอุปกรณ์สําหรับฝึกการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๘ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จาก
สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัส ดิก ารและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ในด้านข้อมูล
ข่าวสาร การสื่อ สาร บริก ารโทรคมนาคม เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อการสื่อสารสําหรับคนพิการทุกประเภท ตลอดจนบริการสื่อสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐ
หรือ เอกชนที่ได้รับ งบประมาณสนับ สนุนจากรัฐ ตามหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

