ที#อยู่อาศั ยที#เป็นธรรมสําหรั บบุคคลที#มีความทุพพลภาพ
ด้านสุขภาพจิต สติปั ญญา หรือพั ฒนาการ:
คู่มือสําหรั บผ้ใู ห้บริการด้านที#อยู่อาศั ย

ไปที% www.hud.gov/fairhousing
หรือโทรหาสายด่วนการเลือกปฏิ บตั ิ แห่งชาติ ที%
1-800-669-9777 หรือ 1-800-877-8339
(บริ การส่ งต่ อข้ อความสํ าหรับผู้พิการโดยรัฐบาลกลาง)
Thai

สิ# งที#ผใู้ ห้บริ การด้ านที#อยู่อาศัยจําเป็ นต้องทราบ

กฎหมายว่าด้วยทีอ) ยูอ่ าศัยทีเ) ป็ นธรรมห้ามการเลือกปฏิบตั ใิ นด้านทีอ) ยูอ่ าศัยต่อบุคคลทีม) คี วามทุพพลภาพ ได้แก่ บุคคลทีม) คี วามทุพพลภาพด้านสุขภาพจิต สติปัญญา
หรือพัฒนาการ บุคคลทีม) คี วามทุพพลภาพด้านสุขภาพจิต สติปัญญา และพัฒนาการเคยมีประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบตั หิ ลายประเภท รวมถึงการถูกกําหนดให้อาศัยอยูใ่ นสถาบัน
และสถานทีต) งั O ทีแ) บ่งแยกอืน) ๆ ตัวเลือกทีอ) ยูอ่ าศัยในชุมชนแบบบูรณาการ และในราคาที7จา่ ยได้
ซึง) บุคคลทีม) คี วามทุพพลภาพสามารถอาศัยอยูโ่ ดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิเป็ นตัวเลือกทีม) คี วามต้องการมาก
บุคคลทีม) คี วามทุพพลภาพมีสทิ ธิBในการอาศัยอยูอ่ ย่างพึง) พาตนเองในชุมชน โดยมีความช่วยเหลือใด ๆ ทีพ) วกเขาต้องการ เช่น บริการด้านการดูแลสุขภาพ
ผูใ้ ห้การดูแลหรือผูช้ ว่ ยแบบอยูป่ ระจํา หรือบริการหรือการสนับสนุนระยะสันO หรือระยะยาวอืน) ๆ
การเข้าถึงตัวเลือกทีอ) ยูอ่ าศัยในชุมชนก็เป็ นสิง) จําเป็ นทีต) อ้ งทําให้มนใจว่
ั ) าบุคคลทีม) ี
ความทุพพลภาพไม่ถกู บังคับให้อยูอ่ าศัยต่อไปในสถานทีต) งั O ที7เป็ นสถาบัน
บุคคลทีม) คี วามทุพพลภาพมีสทิ ธิในการตั
ดสิ นใจด้วยตนเองและพึง) พาตนเอง บุคคลทีม) คี วามทุพพลภาพบางคนอาจมองหา หรือต้องการความช่วยเหลือเกีย) วกับกิจกรรมบางอย่าง
V
และอาจใช้บริการของทนาย ผูแ้ ทน หรือผูป้ กครอง ในกรณีดงั กล่าว
ผูใ้ ห้บริการด้านทีอ) ยูอ่ าศัยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าทนายและผูแ้ ทนมีความเกีย) วข้องในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
ผูใ้ ห้บริการด้านทีอ) ยูอ่ าศัยจะไม่สามารถทําการตัดสินใจโดยการบีบบังคับหรือเลือกปฏิบตั เิ กี7ยวกับสิ7 งทีเ) ป็ นผลประโยชน์ทด)ี ที ส)ี ดุ ของบุคคลนันO

กฎหมายว่ าด้ วยที#อยู่อาศัยที#เป็ นธรรมที#ห้ามการเลือกปฏิ บตั ิ ต่อบุคคลที#มีความทุพพลภาพ

พระราชบัญญัติวา่ ด้วยทีอ) ยูอ่ าศัยทีเ) ป็ นธรรม (Fair Housing Act) มาตรา 504 ของพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการฟืL นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Act)
และพระราชบัญญัติวา่ ด้วยชาวอเมริกาทีม) คี วามทุพพลภาพ (Americans with Disabilities Act) ห้ามการเลือกปฎิบตั ดิ า้ นทีอ) ยูอ่ าศัยต่อบุคคลทีม) คี วามทุพพลภาพ
กฎหมายเหล่านีOและกฎหมายอืน) ๆ
กําหนดให้บุคคลทีม) คี วามทุพพลภาพได้รบั โอกาสด้านทีอ) ยูอ่ าศัยเช่นเดียวกันกับทีบ) ุคคลทีไ) ม่มคี วามทุพพลภาพได้รบั
บุคคลทีม) สี ทิ ธิ Vได้รบั การคุม้ ครองเหล่านีOรวมถึงบุคคลทีม) คี วามสูญเสียสมรรถภาพด้านกายภาพหรือด้านจิตใจทีม) ขี ดี จํากัดอย่างมากในการทํากิจกรรมสําคัญในชีวติ หนึ)งกิจกรรมหรื
อมากกว่า

ตัวอย่างของความทุพพลภาพด้านสุขภาพจิ ต สติ ปัญญา และพัฒนาการที#ได้รบั การคุ้มครองคือ

ความทุพพลภาพทีไ) ด้การคุม้ ครอง รวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง) สภาพสุขภาพจิต จิตใจ สติปัญญา และพัฒนาการ เช่น กลุม่ อาการจิตเวชเหตุสมอง ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล
โรคไบโพลาร์ ภาวะป่ วยทางจิตจากเหตุการณ์รนุ แรง (PTSD) โรคบกพร่ องทางการเรียนรูเ้ ฉพาะด้าน โรคออทิซึม กลุม่ อาการดาวน์ การบาดเจ็บที7สมอง โรคพิษสุราเรือO รัง
และการติดยา (ทีไ) ม่ใช่การติดยาทีเ) กิดจากการใช้ยาเสพติดทีผ) ดิ กฎหมายในปั จจุบนั ) บุคคลที'มีความทุพพลภาพด้านสุขภาพจิ ต สติ ปัญญา
หรือพัฒนาการส่วนใหญ่มกั ประสบกับการเลือกปฏิ บตั ิ ด้านที'อยู่อาศัยอย่างไร
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยที7อยูอ่ าศัยทีเ) ป็ นธรรม การเลือกปฏิบตั ติ ่อบุคคลตามความทุพพลภาพนันO เป็ นการกระทําที7ผดิ กฎหมาย
ตัวอย่างการเลือกปฏิบตั ทิ ต)ี อ้ งห้ามภายใต้กฎหมายว่าด้วยทีอ) ยูอ่ าศัยทีเ) ป็ นธรรมมีดงั ต่อไปนีO

◆ การสอบถามว่าบุคคลมีความทุพพลภาพหรือการสอบถามเกีย5 วกับลักษณะของความทุพพลภาพของบุคคลระหว่างกระบวนการแจ้งความจํานง
เว้นแต่วา่ ผูใ้ ห้บริการด้านที)อยูอ่ าศัยสอบถามผูแ้ จ้งความจํานงทุกคนว่าพวกเขามีความทุพพลภาพหรือไม่เพือ5 กําหนดว่าพวกเขามีคณ
ุ สมบัตสิ าํ หรับทีอ5 ยูอ่ า
ศัยทีพ5 ร้อมอยูเ่ ฉพาะแก่บุคคลทีม5 คี วามทุพพลภาพหรือไม่
◆ การปฏิเสธการให้ขอ้ มูลเกี)ยวกับหรือการเปิ ดทีอ5 ยูอ่ าศัยที)พร้อมอยูใ่ ห้แก่บุคคลหรือคนบางคนทีพ5 วกเขาอาศัยอยูด่ ว้ ยเข้าชมเพราะความทุพพลภาพ
◆ การปฏิเสธการให้เช่าหรือการขายแก่บุคคลเพราะความทุพพลภาพ
◆ การปฏิเสธการจัดหาที)อยูอ่ าศัยเพราะผูแ้ จ้งความจํานงได้อาศัยอยูใ่ นสถานทีต5 งั O ที)เป็ นสถาบันหรือบ้านเอือO เฟืO อ
◆ การตังO ข้อกําหนดหรือเงือ5 นไขเกีย5 วกับทีอ5 ยูอ่ าศัยที)พร้อมให้เช่าทีต5 ่างกัน เช่น การคิดค่าเช่าหรือเงินประกันความเสี ยหายที)สงู กว่าเพราะความทุพพลภาพ

Thai

◆ การตังO ข้อกําหนดหรือเงือ5 นไขเกีย5 วกับทีอ5 ยูอ่ าศัยทีต5 ่างกันเพราะผูแ้ จ้งความจํานงอาศัยอยูใ่ นสถานที)ต@ งั ที)เป็ นสถาบัน เช่น ต้องการให้มเี อกสารเพิม5 เติม
หรือต้องผ่านกระบวนการอนุมตั กิ ารคัดกรองเพิม5 เติม
◆ การปฏิเสธทีจ5 ะให้การอํานวยความสะดวกทีส5 มเหตุสมผล หรืออนุญาตให้มีการดัดแปลงทีส5 มเหตุสมผลทีอ5 าจจําเป็ นสําหรับบุคคล
หรือคนทีพ5 วกเขาอาศัยอยูด่ ว้ ย ซึง5 เป็ นผูท้ ม5ี คี วามทุพพลภาพทีม5 โี อกาสทีเ5 ท่าเทียมในการใช้หรือใช้ตามสิ ทธิCในที)อยูอ่ าศัยของตน
◆ การจํากัดบุคคลในการอาศัยอยูใ่ นห้องพักหรือส่วนของอาคารทีอ5 ยูอ่ าศัยบางส่วนเพราะความทุพพลภาพ

◆ การใช้เกณฑ์การคัดกรองทีเ5 ข้มงวดกว่าเพราะความทุพพลภาพ
◆ การโฆษณาในลักษณะทีเ5 ลือกปฏิบตั เิ พือ5 บันทอนกํ
5
าลังใจของบุคคลทีม5 คี วามทุพพลภาพจากการแจ้งความจํานงด้านทีอ5 ยูอ่ าศัย
◆ การขับไล่ผอู้ าศัยหรือคนบางคนทีพ5 วกเขาอาศัยอยูด่ ว้ ยเพราะความทุพพลภาพ

◆ การคุกคามบุคคลหรือคนบางคนทีพ5 วกเขาอาศัยอยูด่ ว้ ยเพราะความทุพพลภาพ
◆ การถามคําถามเกีย5 วกับการรักษาหรือการใช้ยา
◆ การขอให้บุคคลยอมรับการจัดหาทีพ5 กั ในบ้านจัดสรรแบบรวมทีม5 เี ฉพาะบุคคลทีม5 คี วามทุพพลภาพเดียวกันหรือคล้ายกันอาศัยอยูโ่ ดยเฉพาะหรื อเป็ นส่ วน
มาก

กิ จกรรมใดบ้ างที#ได้ รับอนุญาตภายใต้กฎหมายว่ าด้ วยที#อยู่อาศัยที#เป็ นธรรม

ผูใ้ ห้บริการด้านทีอ) ยูอ่ าศัยสามารถคัดกรองผูแ้ จ้งความจํานงสําหรับทีอ) ยูอ่ าศัยทีพ) ร้อมอยู่ และสามารถสร้างกฎเกณฑ์หรือหลักจริยธรรมสําหรับผูพ้ กั อาศัยหากการคัดกรอง
กฎเกณฑ์ และหลักจริยธรรมมีผลบังคับใช้ในแบบเดียวกันสําหรับทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
และหากผูใ้ ห้บริการด้านทีอ) ยูอ่ าศัยให้การอํานวยความสะดวกทีส) มเหตุสมผลตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ กฎเกณฑ์ และหลักใด ๆ
เมือ) อาจจําเป็ นสําหรับบุคคลทีม) คี วามทุพพลภาพ ผูใ้ ห้บริการด้านทีอ) ยูอ่ าศัยต้องไม่เลือกปฏิบตั เิ นื)องจากความกลัว อคติ หรือลักษณะทัวไปของบุ
)
คคลทีม) คี วามทุพพลภาพ

การอํานวยความสะดวกและการดัดแปลงที#สมเหตุสมผลคืออะไร

การอํานวยความสะดวกและการดัดแปลงทีส) มเหตุสมผลคือการเปลี7ยนแปลงกฎเกณฑ์ นโยบาย แนวปฏิบตั ิ บริการ
หรือโครงสร้างทางกายภาพของทีพ) กั อาศัยเพือ) จัดให้บุคคลทีม) คี วามทุพพลภาพมีโอกาสทีเ) ท่าเทียมในการใช้และใช้ตามสิ ทธิBในทีอ) ยูอ่ าศัย
ในการจัดหาทีอ) ยูอ่ าศัยทีไ) ด้รบั ความช่วยเหลือจาก HUD การเปลีย) นแปลงโครงสร้างของห้องพัก พืนO ทีส) าธารณะ
และพืนO ทีส) ว่ นกลางจะอยูใ่ นหมวดหมูข่ องการอํานวยความสะดวกทีส) มเหตุสมผลทีผ) ใู้ ห้บริการด้านทีอ) ยูอ่ าศัยต้องจัดเตรียมให้
ตัวอย่างของคําขอให้มีการอํานวยความสะดวกหรือการดัดแปลงทีส) มเหตุสมผลอาจรวมถึง

◆ การขอให้มสี ตั ว์เลียO งช่วยเหลือเมือ5 มีนโยบาย “ห้ามเลียO งสัตว์”
◆ การขอความช่วยเหลือในการกรอกการแจ้งความจํานงหรืองานเอกสารอืน5 ๆ
◆ การขอให้ผใู้ ห้บริการด้านทีอ5 ยูอ่ าศัยอนุญาตให้มีผชู้ ว่ ยแบบอยูป่ ระจําหรือบริการสนับสนุนอืน5 ๆ

◆ การขยายช่วงเวลาขันO ตํ5าในการแจ้งความจํานงและการอนุญาตให้มีขนั O ตอนหรือสถานทีแ5 จ้งความจํานงทีย5 ดื หยุน่
◆ การขอเปลีย5 นแปลงวันครบกําหนดชําระค่าเช่าจนกระทัง1 วันหลังจากได้รบั เช็คประกันสังคมสําหรับบุคคลทุพพลภาพหรือการชําระเงินสําหรับบุคคล
ทุพพลภาพระยะสันO หรือระยะยาวแล้ว
◆ การขอให้มีการเปลีย5 นแปลงทางกายภาพของทีพ5 กั หรือพืนO ทีส5 ว่ นกลางทีเ5 กีย5 วข้องกับความต้องการด้านการเคลือ5 นย้ายหรือการรับความรูส้ กึ
◆ การขอให้คงชือ5 ไว้ในรายชือ5 ผูร้ อการเข้าพักหลังจากทีไ5 ม่ตอบกลับคําขอภายในช่วงเวลาที1กาํ หนดด้วยเหตุผลทีเ5 กีย5 วข้องกับความทุพพลภาพ

◆ การขอระยะเวลาเพิม5 เติมในการย้ายเข้าห้องพักเมือ5 ผูแ้ จ้งความจํานงเป็ นบุคคลลําดับแรกในรายชือ5 ผูร้ อการเข้าพักแต่ไม่สามารถย้ายเข้าได้ดว้ ยเหตุผลทีเ5
กีย5 วข้องกับความทุพพลภาพ เช่น การรักษาหรือการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
◆ การยอมรับข้อมูลอ้างอิงอืน5 ๆ เช่น นักสังคมสงเคราะห์
เมือ5 ผูเ้ ช่าทีค5 าดหวังอาจมีขอ้ จํากัดหรือไม่มปี ระวัตกิ ารเช่าหรือการจ้างงานล่าสุดเนื5องจากการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
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ท#อี ยู่อาศัยท#เี ป็นธรรมสําหรับบุคคลท#มี คี วามทุพพลภาพด้านสุขภาพจิต
สติปัญญา หรือพัฒนาการ: คู่มอื สําหรับผู้ให้บริการด้านท#อี ยู่อาศัย

การเลือกปฏิ บตั ิ ด้านที#อยู่อาศัย
ข้อมูลประเภทใดที0ผู้ให้บริการด้านที0อยู่อาศัยอาจขอจากบุคคลที0มีความทุพพลภาพ
ซึ0งเป็นผู้ขอให้มกี ารอํานวยความสะดวกหรือการดัดแปลงที0สมเหตุสมผล
หากสามารถเห็นความทุพพลภาพและความต้องการสําหรับคําขอได้อย่างชัดเจนหรือผู้ให้บริการด้านท5ีอยู่อาศัยทราบอยู่แล้ว
ผู้ให้บริการไม่สามารถขอข้อมูลอ5ืนใดได้
ผู้ให้บริการสามารถขอข้อมูลท5ีจําเป็นต่อการประเมินว่าการอํานวยความสะดวกหรือการดัดแปลงท5ีสมเหตุสมผลท5ีขอมีความจําเป็นเพราะความทุพพลภาพหรือไ ม่
เฉพาะเม5ือไม่สามารถเห็นความทุพพลภาพหรือความต้องการให้มีการอํานวยความสะดวกหรือการดัดแปลงเก5ียวข้องกับความทุพพลภาพได้อย่างชัดเจนหรือผู้ใ ห้บริกา
รด้านท5ีอยู่อาศัยไม่ทราบ
ผู้ให้บริการด้านท5ีอยู่อาศัยต้องพิจารณาคําขอให้มีการอํานวยความสะดวกและการดัดแปลงท5ีสมเหตุสมผลแม้เม5ือผู้ขอไม่ได้ใช้แบบฟอร์มหรือขันO ตอนท5ีนิยม ผู้ให้บริกา
รด้านท5ีอยู่อาศัยอาจพูดคุยกับบุคคลในช่วงเวลาใด ๆ ของกระบวนการนOี แต่ต้องดําเนินการก่อนปฏิเสธคําขอ

ที#อยู่อาศัยที#เป็นธรรมเป็นธุรกิจที#ดี และเป็นกฎหมายด้วยเช่นกัน
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ0มเติม โปรดไปที0 www.hud.gov/fairhousing หรือติดต่อ สํานักงาน HUD ท้องถิ0น
องค์กรที0อยู่อาศัยที0เป็นธรรมของรัฐหรือท้องถิ0น
นอกจากนีQโปรดไปที0ลิงก์ด้านล่างเพื0อเรียนรู้เพิ0มเติมเกี0ยวกับ
◆ สิทธิของบุคคลทีม5 คี วามทุพพลภาพภายใต้กฎหมายว่าด้วยทีอ5 ยูอ่ าศัยทีเ5 ป็ นธรรม
◆ คําถามทีพ5 บบ่อย มาตรา

504

◆ การอํานวยความสะดวกทีส5 มเหตุสมผลภายใต้พระราชบัญญัตทิ อ5ี ยูอ่ าศัยที1เป็ นธรรม
◆ การดัดแปลงทีส5 มเหตุสมผลภายใต้พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยทีอ5 ยูอ่ าศัยที1เป็ นธรรม
◆ การประเมินคําขอมีสตั ว์เลียO งของบุคคลในลักษณะการอํานวยความสะดวกที1สมเหตุสมผลภายใต้พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยทีอ5 ยูอ่ าศัยทีเ5 ป็ นธรรม
◆ คําประกาศของ

HUD

ว่าด้วยบทบาทของทีอ5 ยูอ่ าศัยเพือ5 บรรลุเป้ าหมายของโอล์มสเต็ด
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