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พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้แก้ไขคําว่า “เลขาธิการ” ในพระราชบัญญัติ ส่งเสริ มและพั ฒนาคุณภาพชีวิ ต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น “ผู้อํานวยการ” ทุกแห่ง
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “เลขาธิการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๑๒ ให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีผู้อํานวยการ
ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสํานักงาน”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔/๑) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“(๔/๑) ตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ ให้คําแนะนําและช่วยเหลือคนพิการ
ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่ว ยเหลืออื่น
ตามความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๑๓/๑ ในการตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการตามที่กฎหมายกําหนด
เมื่อสํานักงานพบว่าหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด ให้สํานักงานแจ้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลดังกล่าว
ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้สํานักงานดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ เป็น หน่ ว ยงานของรัฐ ให้ ร ายงานต่อ คณะกรรมการเพื่อ พิจารณาดํา เนิน การ
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป
(๒) ในกรณีที่เป็นองค์กรเอกชนหรือบุคคลใด ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
พิจารณาสั่งการเพื่อใช้มาตรการบังคับตามกฎหมายนั้น หากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแจ้งละเลยไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่กฎหมายกําหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าจนอาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่คนพิการ ให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายกับองค์กรเอกชนหรือบุคคลนั้น และให้ดําเนินการตาม (๑)
กับหน่วยงานของรัฐต่อไป ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้องขอ การรวบรวมพยานหลักฐาน การไกล่เกลี่ยและ
การวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งคณะกรรมการอาจจัดให้มี
คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ องค์ประกอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง อํานาจหน้าที่ และค่าตอบแทน
ของคณะอนุกรรมการหรือผู้ไกล่เกลี่ยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“การยื่น คําขอมีบัต รประจําตัว คนพิการ การออกบัต ร การกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออก
บัตรประจําตัวคนพิการ การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุ
บัตรประจําตัวคนพิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“ในกรณีที่บัตรประจําตัวประชาชนสามารถบรรจุข้อมูลคนพิการได้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทนบัตรประจําตัวคนพิการ”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๑๙/๑ คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
อาจได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ”
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๐/๒ มาตรา ๒๐/๓ และ
มาตรา ๒๐/๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๒๐/๑ เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ คนพิการอาจดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อคณะกรรมการ สํานักงานหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกําหนดมาตรการให้คนพิการ
ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดให้มี สนับสนุน อํานวยความสะดวก
หรือปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้คนพิการสามารถใช้สิทธิได้ตามที่กฎหมายกําหนด
(๓) ร้องขอให้ หน่ว ยงานของรั ฐหรื อเอกชนพิ จารณาแก้ ไขปั ญ หาที่เกี่ย วกับ การเลือกปฏิบั ติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
(๔) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐชี้แจงรายละเอียด
และอํานวยความสะดวกแก่คนพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารหรือใช้
สิทธิประโยชน์ของตนได้
(๕) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนดําเนินการแก้ไขกฎหรือระเบียบ แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม แล้วแต่กรณี เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด
ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถดําเนินการด้วยตนเองได้ ให้ผู้ดูแลคนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการ
ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการแทนได้
ในกรณีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องมิได้ดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่มี
การร้องขอ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการมีสิทธิร้องขอให้สํานักงานดําเนินการตาม
มาตรา ๑๓/๑ ได้
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มาตรา ๒๐/๒ ให้ อ งค์ ก รด้ า นคนพิ ก ารหรื อ องค์ ก รอื่ น ใดที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ค นพิ ก ารที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการตามมาตรา ๖ (๑๐) มีสิทธิดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อคณะกรรมการหรือสํานักงาน เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการเพิ่มขึ้น
(๒) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมหรือให้บริการแก่คนพิการ
ให้ได้รับสิทธิอย่างครบถ้วน
(๓) เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิสําหรับคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ให้ความช่วยเหลือคนพิการเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทําให้แก่คนพิการ โดยอาจได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ให้บริการหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการกีฬาหรือนันทนาการสําหรับคนพิการโดยอาจได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐ
(๗) ประสานงานเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่คนพิการ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิ์
(๘) ขอใช้ที่ราชพัสดุหรือทรัพย์สินอื่นของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๙) ดําเนินการตามที่สํานักงานมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓) ถึง (๙) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
มาตรา ๒๐/๓ ให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการตามพระราชบัญญัตินี้
ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการตามวรรคหนึ่งได้โดยใช้งบประมาณของตนเอง
การจัดตั้งและการยกเลิก การกําหนดประเภทองค์กร มาตรฐานการดําเนินการ และคุณสมบัติ
ของผู้ดําเนินการศูนย์บริการคนพิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้ ให้ศูนย์บริการคนพิการได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กําหนด หรือได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๐/๔ ให้ศูนย์บริการคนพิการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สํารวจ ติดตามสภาพปัญหาคนพิการ และจัดทําระบบข้อมูลการให้บริการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๒) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คนพิการ
ร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด รวมทั้งการให้คําปรึกษาหรือช่วยดําเนินการเกี่ยวกับการขอ
ใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ
(๓) เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สําหรับคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้
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(๔) ให้ความช่วยเหลือในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ
และการจัดหางานให้แก่คนพิการ
(๕) ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจําเป็น พิเศษ
เฉพาะบุคคล
(๖) ประสาน คัดกรอง ส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการให้ได้รับ
การดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสม
(๗) ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือ
คนพิการตามประเภทความพิการ
(๘) ติดตามและประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้
และการดํารงชีวิตของคนพิการ
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการ
หรือสํานักงานมอบหมาย
การให้บริการแก่คนพิการ ให้ศูนย์บริการคนพิการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
เมื่อได้รับการร้องขอจากศูนย์บริการคนพิการ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา
และดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ โดยคํานึงถึงการคุ้มครองคนพิการเป็นสําคัญ ในกรณีที่มีปัญหาการดําเนินการ
ให้ศูนย์บริการคนพิการรายงานต่อสํานักงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยหรือดําเนินการอื่นใด
ตามอํานาจหน้าที่
การกําหนดอํานาจหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการแต่ละประเภท การดําเนินงาน และการให้บริการ
แก่คนพิการของศูนย์บริการคนพิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ส่ง เสริ ม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดสรรงบประมาณของตนเองเพื่อตั้งเป็น
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ การบริหารกองทุน การจัดการกองทุน
และการอนุมัติการจ่ายเงิน ราชการส่ว นท้องถิ่นอาจนําระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดมาใช้บังคับโดย
อนุโลมก็ได้”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“การดําเนินการตาม (๒) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแทนได้”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

“มาตรา ๒๗ ให้ส มาคมสภาคนพิ การทุ กประเภทแห่ง ประเทศไทยและองค์ก ารคนพิก าร
แต่ละประเภทได้รับเงินสนับสนุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจากกองทุน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ”
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๒๗/๑ ให้องค์กรเอกชนมีสิท ธิได้รับการยกเว้นภาษีสําหรับเงิน ที่ได้รับการอุดหนุน
จากกองทุนตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนด”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๕ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓
หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓ และไม่ประสงค์จะส่งเงิน
เข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทาน
จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน
หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิง่ อํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรื อให้ ความช่ ว ยเหลื อ อื่น ใดแก่ค นพิก าร
หรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังขาดมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการเพื่อแก้ไขปัญหา
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่น
จากรัฐ จึงเป็นการสมควรกําหนดให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีฐานะเป็นกรม
และกําหนดให้มีอํานาจหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ ให้คําแนะนํา และช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์และ
การอํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น รวมทั้งกําหนดให้องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอืน่ ใดที่ให้บริการแก่คนพิการมีบทบาท
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากขึ้น ตลอดจนกําหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการเพื่อทําหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการบริการ และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการตามกฎหมายให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

