บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ
ในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักการ
กําหนดลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการใน
อาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๐ บัญญัติใหออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความ
สะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสง หรือบริการสาธารณะอื่น ใหคนพิการ
สามารถเขาถึงและใชประโยชนได เพื่อใหเจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสง หรือผู
ใหบริการสาธารณะอื่น ที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ไดรับสิทธิการลดหยอนภาษีหรือยกเวนภาษีเปน
รอยละของจํานวนเงินคาใชจายตามที่กฎหมายกําหนด จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง
กําหนดลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร
สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“อุปกรณ ” หมายความวา เครื่องชวยอํานวยความสะดวกซึ่งเคลื่อนที่หรือเคลื่อนยาย
ได เพื่อใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชนในอาคารหรือสถานที่ไดบนพื้นฐานของ
ความตองการพิเศษของคนพิการแตละประเภท
“สิ่งอํานวยความสะดวก ” หมายความวา เครื่องมือเพื่อการชวยเหลือทั้ง ภายในและ
ภายนอกอาคาร หรือสถานที่ โดยการสราง ติดตั้ง หรือดัดแปลงใหเครื่องมือดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
อาคารหรือสถานที่ เพื่อใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชนได บนพื้นฐานของ ความตองการพิเศษของคน
พิการแตละประเภท
“บริการ ” หมายความวา การปฏิบัติ การดูแล การใหความชวยเหลือ หรือ การให
ความสะดวก เพื่อใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดบนพื้นฐานของ ความตองการ พิเศษของคนพิการ
แตละประเภท โดยไมเก็บคาใชจายในการใหบริการนั้น และใหหมายความรวมถึง การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกแกคนพิการในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน หรือการมีสวนรวมทาง
สังคมไดอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป
“อาคาร ” หมายความวา พื้นที่ในสวนของ อาคาร หรือสํานักงาน ที่ใหประชาชน ใช
ประโยชนไดเพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการ
พาณิชยกรรม และใหหมายความรวมถึง บริเวณโดยรอบอาคารนั้นดวย
“สถานที่” หมายความวา สถานที่ที่ ใหประชาชนเขาไปหรือใชประโยชนได ทั้งกรณีที่
มีการจัดเก็บคาบริการและกรณีที่ไมมีการจัดเก็บคาบริการ
และใหหมายความรวมถึงทางสัญจร
สาธารณะดวย

๒
ขอ ๒ อุปกรณ หรือ สิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดใหมีใน อาคารหรือสถานที่ ตาม
กฎกระทรวงนี้ ตองมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใชงาน เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกัคบวามตองการพิเศษของคนพิการแตละประเภท
ขอ ๓ การจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ ในอาคารหรือสถานที่
เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได ใหนําบทบัญญัติกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมา
ใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๔ อาคารที่มี ผูปฏิบัติงานเปน คนพิการรวมอยูดวย ใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความ
สะดวก หรือบริการเพื่อให คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชน ไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ
ความตองการพิเศษของคนพิการแตละประเภท
ขอ ๕ อาคารหรือสถานที่ของหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือองคกรอื่นใด ใหมี
อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการเพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได อยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ที่นั่งสําหรับคนพิการหรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการ
(๒) ทางลาด
(๓) พื้นผิวตางสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น
(๔) บันไดเลื่อนสําหรับคนพิการ
(๕) ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อนในแนวราบ
(๖) ราวกันตกหรือผนังกันตก
(๗) ถังขยะแบบยกเคลื่อนที่ได
(๘) สถานที่ติดตอหรือประชาสัมพันธสําหรับคนพิการ
(๙) โทรศัพทสาธารณะสําหรับคนพิการ
(๑๐) จุดบริการน้ําดื่มสําหรับคนพิการ
(๑๑) ตูบริการเงินดวนสําหรับคนพิการ
(๑๒) ประตูสําหรับคนพิการ
(๑๓) หองน้ําสําหรับคนพิการ
(๑๔) ลิฟตสําหรับคนพิการ
(๑๕) ที่จอดรถสําหรับคนพิการ
(๑๖) สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความชวยเหลือสําหรับคนพิการ
(๑๗) ปายแสดงอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
(๑๘) ทางสัญจรสําหรับคนพิการ
(๑๙) ตูไปรษณียสําหรับคนพิการ
(๒๐)
พื้นที่สําหรับหนีภัยของคนพิการ
(๒๑) การประกาศเตือนภัย สําหรับคนพิการทางการเห็น และ ตัวอักษรไฟวิ่ง หรือ
สัญญาณไฟเตือนภัย สําหรับคนพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
(
๒๒) การประกาศขอมูลที่เปนประโยชน สําหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟ
วิ่งหรือปายแสดงความหมายสําหรับคนพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

๓
(๒๓)
เจาหนาที่ซึ่งผานการฝกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความตองการของคนพิการแต
ละประเภทอยางนอยหนึ่งคนเพื่อใหบริการคนพิการ
ลักษณะของ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๖ ในการ
จัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ ในอาคาร หรือ
สถานที่เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได ใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติดําเนินการในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีคูมือ รายการ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ ที่สอดคลองกับ
ความตองการ พิเศษของคนพิการแตละ ประเภท สําหรับเปนขอมูลใหหนวยงานของรัฐองคกรเอกชน
หรือองคกรอื่นใดใชเปนแนวทางในการกําหนดอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการสําหรับคน
พิการ
(๒) จัด ใหมีการ ฝกอบรม หรือการให ความรูแกเจาหนาที่ ในเรื่องการใหบริการที่
สอดคลองกับความตองการพิเศษของคนพิการแตละประเภท
(๓)
จัด ใหมีการ ฝกอบรม หรือให ความรูแก คนพิการเกี่ยวกับอุปกรณหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่หนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือองคกรอื่นใดจัดใหมี เพื่อให คนพิการสามารถเขาถึง
และใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการพิเศษของคนพิการแตละประเภท
ใหไว ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายสันติ พรอมพัฒน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

