
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ

ในอาคาร สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

หลักการ 
 
  กําหนดลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการใน
อาคาร สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 
 

เหตุผล 
 

โดยท่ีมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ บัญญัติใหออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความ
สะดวก หรือบริการในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ บริการขนสง หรือบริการสาธารณะอ่ืน ใหคนพิการ
สามารถเขาถึงและใชประโยชนได เพ่ือใหเจาของอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ บริการขนสง หรือผู
ใหบริการสาธารณะอ่ืน ท่ีปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ไดรับสิทธิการลดหยอนภาษีหรือยกเวนภาษีเปน
รอยละของจํานวนเงินคาใชจายตามท่ีกฎหมายกําหนด  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 

 



 

 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร  
สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“อุปกรณ” หมายความวา เครื่องชวยอํานวยความสะดวกซ่ึงเคลื่อนท่ีหรือเคลื่อนยาย

ได เพ่ือใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชนในอาคารหรือสถานท่ีไดบนพ้ืนฐานของ 
ความตองการพิเศษของคนพิการแตละประเภท 
   “สิ่งอํานวยความสะดวก ” หมายความวา เครื่องมือเพ่ือการชวยเหลือท้ัง ภายในและ
ภายนอกอาคาร  หรือสถานท่ี โดยการสราง ติดตั้ง หรือดัดแปลงใหเครื่องมือดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
อาคารหรือสถานท่ี เพ่ือใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดบนพ้ืนฐานของ ความตองการพิเศษของคน
พิการแตละประเภท  

“บริการ ” หมายความวา การปฏิบัติ การดูแล การใหความชวยเหลือ  หรือการให
ความสะดวก เพ่ือใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดบนพ้ืนฐานของ ความตองการ พิเศษของคนพิการ
แตละประเภท โดยไมเก็บคาใชจายในการใหบริการนั้น  และใหหมายความรวมถึง การสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกแกคนพิการในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  หรือการมีสวนรวมทาง
สังคมไดอยางเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไป 

“อาคาร ” หมายความวา พ้ืนท่ีในสวนของ อาคาร หรือสํานักงาน ท่ีใหประชาชน ใช
ประโยชนไดเพ่ือกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการ
พาณิชยกรรม และใหหมายความรวมถึง บริเวณโดยรอบอาคารนั้นดวย  

“สถานท่ี” หมายความวา สถานท่ีท่ี ใหประชาชนเขาไปหรือใชประโยชนได ท้ังกรณีท่ี
มีการจัดเก็บคาบริการและกรณีท่ีไมมีการจัดเก็บคาบริการ  และใหหมายความรวมถึงทางสัญจร
สาธารณะดวย  
 



 

 

๒ 

ขอ ๒  อุปกรณ หรือ สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจัดใหมีใน อาคารหรือสถานท่ี ตาม
กฎกระทรวงนี้ ตองมีสภาพม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใชงาน เพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการพิเศษของคนพิการแตละประเภท 
 
   ขอ ๓  การจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ ในอาคารหรือสถานท่ี
เพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได ใหนําบทบัญญัติกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 
 
   ขอ ๔  อาคารท่ีมี ผูปฏิบัติงานเปน คนพิการ รวมอยูดวย ใหมีอุปกรณ  สิ่งอํานวยความ
สะดวก หรือบริการเพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชน ไดอยางเหมาะสม และสอดคลอง กับ
ความตองการพิเศษของคนพิการแตละประเภท 
 

ขอ ๕  อาคารหรือสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือองคกรอ่ืนใด ใหมี
อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการเพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได อยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้ 

(๑) ท่ีนั่งสําหรับคนพิการหรือพ้ืนท่ีสําหรับจอดรถเข็นคนพิการ 
(๒) ทางลาด 
(๓) พ้ืนผิวตางสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น 
(๔) บันไดเลื่อนสําหรับคนพิการ 
(๕) ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อนในแนวราบ  
(๖) ราวกันตกหรือผนังกันตก 
(๗) ถังขยะแบบยกเคลื่อนท่ีได 
(๘) สถานท่ีติดตอหรือประชาสัมพันธสําหรับคนพิการ 
(๙) โทรศัพทสาธารณะสําหรับคนพิการ 
(๑๐) จุดบริการน้ําดื่มสําหรับคนพิการ 
(๑๑) ตูบริการเงินดวนสําหรับคนพิการ 
(๑๒) ประตูสําหรับคนพิการ 
(๑๓) หองน้ําสําหรับคนพิการ 
(๑๔) ลิฟตสําหรับคนพิการ 
(๑๕) ท่ีจอดรถสําหรับคนพิการ 
(๑๖) สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความชวยเหลือสําหรับคนพิการ 
(๑๗) ปายแสดงอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๑๘) ทางสัญจรสําหรับคนพิการ 
(๑๙) ตูไปรษณียสําหรับคนพิการ 

  (๒๐) พ้ืนท่ีสําหรับหนีภัยของคนพิการ  
  (๒๑) การประกาศเตือนภัย สําหรับคนพิการทางการเห็น  และ ตัวอักษรไฟวิ่ง หรือ
สัญญาณไฟเตือนภัย สําหรับคนพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 
  ( ๒๒) การประกาศขอมูลท่ีเปนประโยชน สําหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟ
วิ่งหรือปายแสดงความหมายสําหรับคนพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 



 

 

๓ 

  (๒๓) เจาหนาท่ีซ่ึงผานการฝกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความตองการของคนพิการแต
ละประเภทอยางนอยหนึ่งคนเพ่ือใหบริการคนพิการ  
  ลักษณะของ อุปกรณ  สิ่งอํานวยความสะดวก  หรือบริการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดในบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
 
   ขอ ๖  ในการ จัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ ในอาคาร   หรือ
สถานท่ีเพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได  ใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติดําเนินการในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีคูมือ รายการ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก  หรือบริการ ท่ีสอดคลองกับ
ความตองการ พิเศษของคนพิการแตละ ประเภท สําหรับเปนขอมูลใหหนวยงานของรัฐองคกรเอกชน 
หรือองคกรอ่ืนใดใชเปนแนวทางในการกําหนดอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการสําหรับคน
พิการ 

(๒) จัด ใหมีการ ฝกอบรม หรือการให ความรูแกเจาหนาท่ี ในเรื่องการใหบริการท่ี
สอดคลองกับความตองการพิเศษของคนพิการแตละประเภท  
   (๓) จัดใหมีการ ฝกอบรม หรือให ความรูแก คนพิการเก่ียวกับอุปกรณหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือองคกรอ่ืนใดจัดใหมี เพ่ือให คนพิการสามารถเขาถึง
และใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการพิเศษของคนพิการแตละประเภท 
 
 

          ใหไว ณ วันท่ี      ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 

                     (นายสันติ พรอมพัฒน) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 
 

 


