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กฎกระทรวง 
กําหนดลักษณะ  หรือการจัดให้มีอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการในอาคาร   
สถานที่  หรือบริการสาธารณะอ่ืน  เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได ้

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อุปกรณ์”  หมายความว่า  เครื่องช่วยอํานวยความสะดวกซ่ึงเคล่ือนที่หรือเคล่ือนย้ายได้  

เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอาคารหรือสถานที่ได้บนพื้นฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการ
แต่ละประเภท 

“ส่ิงอํานวยความสะดวก”  หมายความว่า  เครื่องมือเพื่อการช่วยเหลือทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
หรือสถานที่  โดยการสร้าง  ติดตั้ง  หรือดัดแปลงให้เครื่องมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารหรือสถานที่  
เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้บนพื้นฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 

“บริการ”  หมายความว่า  การปฏิบัติ  การดูแล  การให้ความช่วยเหลือ  หรือการให้ความสะดวก  
เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้บนพื้นฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการนั้น  และให้หมายความรวมถึงการสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  หรือ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกแก่คนพิการในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  หรือการมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม
กับบุคคลทั่วไป 

“อาคาร”  หมายความว่า  พื้นที่ในส่วนของอาคารหรือสํานักงานที่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้
เพื่อกิจกรรมทางราชการ  การเมือง  การศึกษา  การศาสนา  การสังคม  การนันทนาการ  หรือการพาณิชยกรรม  
และให้หมายความรวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารนั้นด้วย   
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“สถานที่”  หมายความว่า  สถานที่ที่ให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้ประโยชน์ได้ทั้งกรณีที่ มี 
การจัดเก็บค่าบริการและกรณีที่ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการ  และให้หมายความรวมถึงทางสัญจรสาธารณะด้วย   

ข้อ ๒ อุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกที่จัดให้มีในอาคารหรือสถานที่ตามกฎกระทรวงนี้  
ต้องมีสภาพม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งาน  เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 

ข้อ ๓ การจัดให้มีอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการในอาคารหรือสถานที่เพื่อให้
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  ให้นําบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๔ อาคารที่มีผู้ปฏิบัติงานเป็นคนพิการร่วมอยู่ด้วย  ให้มีอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  
หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  และสอดคล้องกับ 
ความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 

ข้อ ๕ อาคารหรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  หรือองค์กรอ่ืนใดให้มีอุปกรณ์  
ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่นั่งสําหรับคนพิการหรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการ 
(๒) ทางลาด 
(๓) พื้นผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น 
(๔) บันไดเล่ือนสําหรับคนพิการ 
(๕) ทางลาดเล่ือนหรือทางเล่ือนในแนวราบ   
(๖) ราวกันตกหรือผนังกันตก 
(๗) ถังขยะแบบยกเคล่ือนที่ได้ 
(๘) สถานที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์สําหรับคนพิการ 
(๙) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการ 

(๑๐) จุดบริการน้ําดื่มสําหรับคนพิการ 
(๑๑) ตู้บริการเงินด่วนสําหรับคนพิการ 
(๑๒) ประตูสําหรับคนพิการ 
(๑๓) ห้องน้ําสําหรับคนพิการ 
(๑๔) ลิฟต์สําหรับคนพิการ 
(๑๕) ที่จอดรถสําหรับคนพิการ 
(๑๖) สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือสําหรับคนพิการ 
(๑๗) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๑๘) ทางสัญจรสําหรับคนพิการ 
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(๑๙) ตู้ไปรษณีย์สําหรับคนพิการ 
(๒๐) พื้นที่สําหรับหนีภัยของคนพิการ 
(๒๑) การประกาศเตือนภัยสําหรับคนพิการทางการเห็น  และตัวอักษรไฟวิ่งหรือสัญญาณไฟเตือนภัย

สําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย 
(๒๒) การประกาศข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับคนพิการทางการเห็น  และตัวอักษรไฟวิ่งหรือ

ป้ายแสดงความหมายสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย 
(๒๓) เจ้าหน้าที่ซ่ึงผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภท

อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการ   
ลักษณะของอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กําหนด 

ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๖ ในการจัดให้มีอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการในอาคาร  หรือสถานที่เพื่อให้

คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  ให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ดําเนินการในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีคู่ มือรายการอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท  สําหรับเป็นข้อมูลให้หน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  หรือ
องค์กรอ่ืนใดใช้เป็นแนวทางในการกําหนดอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือบริการสําหรับคนพิการ 

(๒) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท   

(๓) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้แก่คนพิการเก่ียวกับอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวก
ที่หน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  หรือองค์กรอ่ืนใดจัดให้มี  เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

สันติ  พร้อมพฒัน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการ 
ในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

   
 

 
ล ำดับที่ 

 

 

รำยกำรอุปกรณ์  
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

หรือบริกำร 
 

  
ลักษณะ 

๑ ที่นั่ งส าหรับคนพิการหรือ
พ้ืนที่ ส าหรั บจอดรถ เข็น 
คนพิการ 

(๑) จัดให้มีที่นั่งส าหรับคนพิการ และมีพ้ืนที่กว้างเพียงพอ
ส าหรับการจอดรถเข็นคนพิการไว้ใกล้กับต าแหน่งที่นั่ง
ส าหรับคนพิการ 

  (๒) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงต าแหน่งที่นั่ งส าหรับคนพิการ  
มีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสม โดยสัญลักษณ์และข้อความ
ดังกล่าวให้ติดตั้งในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

  (๓) มีราวจับท าด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 
  (๔) จ านวนที่นั่งส าหรับคนพิการหรือพ้ืนที่ส าหรับจอดรถเข็น 

คนพิการ ให้ก าหนดดังนี้ 
   (๔.๑) จ านวนที่นั่งสี่ที่นั่งถึงยี่สิบห้าที่นั่ง ให้มีที่นั่งส าหรับ 

 คนพิการ หรือพ้ืนที่ส าหรับจอดรถเข็นคนพิการ 
 หนึ่งที่ 

   (๔.๒) จ านวนที่นั่งยี่สิบหกที่นั่งถึงห้าสิบที่นั่ง ให้มีที่นั่ง 
 ส าหรับคนพิการ หรือพ้ืนที่ส าหรับจอดรถเข็น 
 คนพิการสองที ่

   (๔.๓) จ านวนที่นั่งห้าสิบเอ็ดที่นั่งถึงสามร้อยที่นั่ง ให้มีที่นั่ง 
ส าหรับคนพิการ  หรือ พ้ืนที่ ส าหรับจอดรถเข็น 
คนพิการสี่ที่ 

   (๔.๔) จ านวนที่นั่งสามร้อยหนึ่งที่นั่งถึงห้าร้อยที่นั่ง ให้มีที่นั่ง 
ส าหรับคนพิการ  หรือ พ้ืนที่ ส าหรับจอดรถเข็น 
คนพิการหกท่ี 

   (๔.๕) ในกรณีที่มีที่นั่งเกินกว่าห้าร้อยที่นั่งขึ้นไป ให้เพ่ิมที่นั่ง 
ส าหรับคนพิการ  หรือ พ้ืนที่ ส าหรับจอดรถเข็น 
คนพิการหนึ่งทีต่่อทุกหนึ่งร้อยที่นั่งที่เพ่ิมข้ึน 

  (๕) จัดที่นั่งส าหรับผู้ท าหน้าที่ล่ามภาษามือ โดยให้มีแสงสว่าง  
เพียงพอที่คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน 
 
 
 



 

 
 

๒ 

 
ล ำดับที่ 

 

 

รำยกำรอุปกรณ์  
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

หรือบริกำร 
 

  
ลักษณะ 

๒ ทางลาด (๑) มีทางลาดในบริเวณพ้ืนที่ต่างระดับ โดยพ้ืนผิวเป็นวัสดุ 
ที่ป้องกันการลื่นไถล และติดตั้งราวกันตก 

  (๒) ทางลาดด้านทีไ่มม่ีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพ้ืนผิวของทางลาด 
  (๓) มีราวจับท าด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 

 
๓ พ้ื นผิ วต่ า งสั มผั ส ส าหรั บ 

คนพิการทางการเห็น 
(๑) ให้มพ้ืีนผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกต่างไปจากพ้ืนผิว 

และสีในบริเวณข้างเคียงที่พ้ืน และบริเวณพ้ืนที่ต่างระดับ 
ดังต่อไปนี้ 

   (๑.๑) ทางข้ึนและทางลงของทางลาดหรือบันได  
(๑.๒) พ้ืนด้านหน้าและด้านหลังของประตูทางเข้าอาคาร 
(๑.๓) พ้ืนด้านหน้าของประตูห้องน้ า 
(๑.๔) พ้ืนทางเข้าและทางออกของประตูลิฟต์ 
(๑.๕) พ้ืนบริเวณทางออกฉุกเฉิน 
(๑.๖) บริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทางเลี้ยวในอาคาร 
 

๔ บันไดเลื่อนส าหรับคนพิการ (๑) มีความกว้างเพียงพอส าหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งาน 
โดยมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร และมี 
โครงสร้างที่รองรับการขึ้นและลงของรถเข็นคนพิการได้
อย่างปลอดภัย โดยสามารถรับน้ าหนักได้ตั้งแต่สองร้อย
กิโลกรัมขึ้นไป หรือสามารถรับน้ าหนักรถเข็นคนพิการชนิด 
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ได ้

  (๒) ขั้นบันไดเลื่อนแต่ละขั้นควรมีความกว้างเพียงพอส าหรับ
รถเข็นคนพิการในการใช้งาน โดยขั้นบันไดควรมีความกว้าง
สุทธิไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร หรือมีระบบในการยึด
ขั้นบันไดสองขั้นไว้ด้วยกันเ พ่ือรองรับการขึ้นและลง 
ของรถเข็นคนพิการ 

  (๓) ขอบด้านนอกของขั้นบันไดเลื่อนควรมีสีที่แตกต่างไปจากสี 
ในบริเวณข้างเคียง 

  (๔) ติดตั้งราวจับในระดับที่สูงจากพ้ืน ๘๐ ถึง ๘๕ เซนติเมตร  
โดยราวจับต้องเคลื่อนที่ในทิศทางขึ้นหรือลงพร้อมกับ 
บันไดเลื่อน 

  (๕) บริเวณทางขึ้นและลงของบันไดเลื่อนต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง    
และให้มีพ้ืนผิวต่างสัมผัส โดยพ้ืนผิวต่างสัมผัสต้องอยู่ห่าง  
จากบันไดเลื่อนในระยะ ๓๐ ถึง ๓๕ เซนติเมตร 
 



 

 
 

๓ 

 
ล ำดับที่ 

 

 

รำยกำรอุปกรณ์  
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

หรือบริกำร 
 

  
ลักษณะ 

  (๖) มีพ้ืนเหล็กเป็นชานพักของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ  
บันไดเลื่อน โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่าสามเท่าของ 
ความกว้างของขั้นบันไดเลื่อนลูกนอน และมีความลาดชัน  
ไม่เกิน ๑ ต่อ ๑๒   

  (๗) ความเร็วของขั้นบันไดเลื่อนไม่ควรเกิน ๓๐๐ เซนติเมตร 
ต่อนาท ี

  (๘) มีระบบหยุดบันไดเลื่อนอัตโนมัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับ
รถเข็นคนพิการ 

  (๙) มีป้ายหรือสัญลักษณ์ และสัญญาณเสียงบอกทิศทางขึ้น 
และลงของบันไดเลื่อน และมีป้ายเตือนห้ามยื่นอวัยวะ 
ออกจากบันไดเลื่อนในบริเวณท่ีเป็นอันตราย  

  (๑๐) ในกรณีที่ ใต้บันไดเลื่อนมี พ้ืนที่ว่างซ่ึงมีความสูงน้อยกว่า  
๒๐๐ เซนติเมตร ให้ติดตั้งสิ่งกีดขวางเพ่ือป้องกันการเดินเข้าไป 

  (๑๑) มีทางลาดหรือลิฟต์บริเวณใกล้กับบันไดเลื่อน และไม่ควร 
จัดให้มีบันไดเลื่อนแทนการจัดให้มบีันไดธรรมดา 

  (๑๒) มีปุ่มกดเรียกพนักงานดูแลบันไดเลื่อนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

๕ ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อน 
ในแนวราบ 

(๑) มีความกว้างเพียงพอส าหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งาน 
โดยมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร และมี 
โครงสร้างที่รองรับการขึ้นและลงของรถเข็นคนพิการได้
อย่างปลอดภัย โดยสามารถรับน้ าหนักได้ตั้งแต่สองร้อย 
กิโลกรัมขึ้นไป หรือสามารถรับน้ าหนักรถเข็นคนพิการชนิด 
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ได ้

  (๒) ติดตั้งราวจับในระดับที่สูงจากพ้ืน ๘๐ ถึง ๘๕ เซนติเมตร  
โดยราวจับต้องเคลื่อนที่พร้อมกับทางลาดเลื่อนหรือ 
ทางเลื่อนในทิศทางเดียวกัน 

  (๓) บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทางลาดเลื่อนหรือ 
ทางเลื่อนต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง และให้มีพ้ืนผิวต่างสัมผัส 
โดยพ้ืนผิวต่างสัมผัสต้องอยู่ห่างจากทางลาดเลื่อนหรือ 
ทางเลื่อนในระยะ ๓๐ ถึง ๓๕ เซนติเมตร 

  (๔) มีพ้ืนเหล็กเป็นชานพักของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ 
ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อน 

  (๕) มีระบบหยุดทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อนอัตโนมัติในกรณี 
เกิดเหตุฉุกเฉินกับรถเข็นคนพิการ 



 

 
 

๔ 

 
ล ำดับที่ 

 

 

รำยกำรอุปกรณ์  
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

หรือบริกำร 
 

  
ลักษณะ 

  (๖) มีป้ายหรือสัญลักษณ์ และสัญญาณเสียงบอกทิศทาง
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ของทางลาดเลื่อน และมีป้ายเตือน
ห้ามยื่นอวัยวะออกจาก ทางลาดเลื่อนในบริเวณที่เป็น
อันตราย 

  (๗) ในกรณีที่ใต้ทางลาดเลื่อนมีพ้ืนที่ว่างซึ่งมีความสูงน้อยกว่า 
๒๐๐ เซนติเมตร ให้ติดตั้งสิ่งกีดขวางเพ่ือป้องกันการเดิน 
เข้าไป 

  (๘) มีปุ่มกดเรียกพนักงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

๖ ราวกันตกหรือผนังกันตก (๑) ท าด้วยวัสดุที่มีความมั่นคง แข็งแรง และไม่เป็นอันตราย 
  (๒) สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เซนติเมตร   
  (๓) ราวกันตกควรติดตั้งต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีช่องว่าง ในกรณีที่  

มีช่องว่างระหว่างราวกันตกระยะห่างของช่องว่างต้องมี
ความกว้างสุทธิ ๑๐ ถึง ๑๕ เซนติเมตร 

  (๔) ในกรณีที่ผนังกันตกท าเป็นลูกกรงต้องเป็นลูกกรงในแนวตั้ง 
โดยระยะห่างของช่องว่างระหว่างลูกกรงต้องมีความกว้าง 
สุทธิ ๑๐ ถึง ๑๕ เซนติเมตร 
 

๗ ถังขยะแบบยกเคลื่อนที่ได้ (๑) มีสีซึ่งมีความแตกต่างไปจากสีในบริเวณข้างเคียง และที่พ้ืน 
ให้มีพ้ืนผิวต่างสัมผัส 

  (๒) ฝาหรือช่องเปิดส าหรับทิ้งขยะควรหันหน้าเข้าทางเดินและ 
เป็นแบบฝาพลิก โดยมีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๗๐ 
เซนติเมตร และไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร 
 

๘ ส ถ า น ที่ ติ ด ต่ อ ห รื อ
ประชาสั ม พั นธ์ ส า ห รั บ 
คนพิการ 

(๑) 
 
(๒) 

อยู่ในต าแหน่งที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและ 
สังเกตได้ง่าย 
ความสูงของโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ให้บริการควรมีความสูง 
ในระดับที่รถเข็นคนพิการสามารถใช้บริการได้ โดยมี 
ความสูงสุทธิไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร และมีพ้ืนที่ว่างใต้โต๊ะ 
หรือเคาน์เตอร์เพียงพอส าหรับรถเข็นคนพิการเข้าไปได้  
โดยมีความสู งจาก พ้ืน ไม่น้ อยกว่ า  ๗๐  เซนติ เมตร  
และไม่เกิน ๗๕ เซนติเมตร และมีความกว้างสุทธิไม่น้อย
กว่า ๔๐ เซนติเมตร 
 



 

 
 

๕ 

 
ล ำดับที่ 

 

 

รำยกำรอุปกรณ์  
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

หรือบริกำร 
 

  
ลักษณะ 

  (๓) มีการจัดท าแผนผังการใช้บริการอาคารหรือสถานที่ เอกสาร
หรือข้อมูลข่าวสารส าหรับการเผยแพร่ในรูปแบบของ 
สื่อเสียงหรือตัวอักษรส าหรับคนพิการทางการเห็น 

  (๔) มีคู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือใช้สื่อสารกับคนพิการ 

  (๕) มีเจ้าหน้าที่ซึ่ งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับ 
ความต้องการของคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคน  
เพ่ือให้บริการคนพิการ 
 

๙ โทรศัพท์สาธารณะส าหรับ 
คนพิการ 

(๑) บริเวณด้านหน้าโทรศัพท์มีพ้ืนที่กว้างเพียงพอส าหรับรถเข็น 
คนพิการ โดยมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๑๕๐ 
เซนติเมตร 

  (๒) ความสูงของโทรศัพท์หรือชั้นวางโทรศัพท์ควรอยู่ในระดับที่ 
รถเข็นคนพิการสามารถใช้งานได้ โดยมีความสูงไม่เกิน 
๘๐ เซนติเมตร และมีพ้ืนที่ว่างใต้ โทรศัพท์หรือชั้นวาง
เพียงพอส าหรับรถเข็นคนพิการเข้าไป โดยมีความสูงจากพ้ืน
ไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๗๕ เซนติเมตร 

  (๓) ช่องหยอดเหรียญหรือที่เสียบบัตรโทรศัพท์  และจอภาพ  
แสดงข้อมูล  ควรอยู่ด้ านหน้าและมีความสู งจากพ้ืน 
ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๑๑๐ เซนติเมตร 

  (๔) สายโทรศัพท์ควรมีความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร 
  (๕) ในกรณีทีเ่ป็นตู้โทรศัพท์ 
   (๕.๑) ภายในตู้ควรมี พ้ืนที่กว้างเพียงพอส าหรับรถเข็น 

 คนพิการในการใช้ งาน โดยมี ความกว้ างสุ ทธิ 
 ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๙๐ เซนติเมตร  

   (๕.๒) ควรติดตั้งในต าแหน่งที่รถเข็นคนพิการสามารถเข้าไป 
ใช้งานได้ทั้งทางตรงและทางขนาน 

   (๕.๓) พ้ืนภายในตู้ควรเรียบเสมอกับพ้ืนภายนอกตู้ 
  (๖) โทรศัพท์สาธารณะส าหรับคนพิการทางการได้ยินหรือ 

สื่อความหมาย ให้มีเครื่องช่วยฟังและเครื่องขยายความดัง  
ของเสียง หรือติดตั้งเป็นโทรศัพท์ข้อความ และมีป้ายแสดง  
สัญลักษณ์ ให้ทราบว่า เป็น โทรศัพท์ส าหรับคนพิการ  
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
 



 

 
 

๖ 

 
ล ำดับที่ 

 

 

รำยกำรอุปกรณ์  
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

หรือบริกำร 
 

  
ลักษณะ 

  (๗) แป้นโทรศัพท์ควรเป็นแบบปุ่มกด และมีตัวอักษรส าหรับ  
คนพิการทางการเห็น 

  (๘) ติดตั้งที่นั่งแบบพับเก็บได ้
  (๙) ในบริเวณท่ีมีการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ ให้ติดตั้งโทรศัพท์ 

ส าหรับคนพิการอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง และในบริเวณที่มี 
การติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะตั้งแต่สี่เครื่องขึ้นไป ให้ติดตั้ง 
โทรศัพท์ส าหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
เพ่ิมข้ึนอีกอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง 

  (๑๐) ติดตั้งป้ายแสดงสัญลักษณ์ให้ทราบว่าเป็นโทรศัพท์ส าหรับ 
คนพิการ 
 

๑๐ จุ ดบริ ก า รน้ า ดื่ ม ส าห รั บ 
คนพิการ 

(๑) มีพ้ืนที่ว่างบริเวณจุดบริการน้ าดื่มไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๑๕๐ 
เซนติเมตร 

  (๒) อุปกรณ์ในการจ่ายน้ าควรเป็นแบบก้านโยก หรือเป็นระบบ 
จ่ายน้ าแบบอัตโนมัติ 

  (๓) อุปกรณ์ในการจ่ายน้ าควรติดต้ังไว้สองระดับ ดังนี้ 
   (๓ .๑) ระดับที่หนึ่ งมีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  ๘๕   

  เซนติเมตร และมีพ้ืนที่ว่างใต้อุปกรณ์ในการจ่ายน้ า  
  โดยมีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร   
  และไม่เกิน ๗๕ เซนติเมตร 

   (๓.๒) ระดับที่สองมีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  ๙๕  
  เซนติเมตร 

 
๑๑ ตู้บริ การเงินด่ วนส าหรับ 

คนพิการ 
(๑) บริเวณด้านหน้าตู้บริการเงินด่วนมี พ้ืนที่กว้างเพียงพอ

ส าหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งานได้อย่างสะดวก โดยมี
ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร 

  (๒) ความสูงของตู้บริการเงินด่วนควรอยู่ในระดับที่รถเข็น 
คนพิการสามารถใช้งานได้ โดย มีความสูงไม่ เกิน ๘๐ 
เซนติเมตร และมีพ้ืนที่ว่างบริเวณใตตู้้เพียงพอส าหรับรถเข็น
คนพิการเข้าไป 

  (๓) ปุ่มกดสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและมีแสงสว่าง
เพียงพอ รวมทั้งมีตัวอักษรส าหรับคนพิการทางการเห็น 
 
 



 

 
 

๗ 
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  (๔) ติดตั้ งโทรศัพท์เ พ่ือแจ้งข้อมูลขณะท ารายการส าหรับ 
คนพิการทางการเห็น โดยแสดงผลควบคู่กับการแสดงผล 
เป็นตัวอักษร 

  (๕) จัดท าบัตรกดเงินด่วนส าหรับคนพิการทางการเห็น  
โดยบนบัตรมีตั ว อักษรส าหรับคนพิการทางการเห็น 
เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 

  (๖) มีเสียงแจ้งข้อมูลส าหรับคนพิการทางการเห็นเกี่ยวกับ 
การให้บริการและต าแหน่งที่ตั้งของตู้บริการเงินด่วน 

  (๗) ติดตั้งปุ่มกดสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟขอความช่วยเหลือ 
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีเสียงและแสงแสดงให้บุคคลที่อยู่
บริเวณโดยรอบรับรู้ 
 

๑๒ ประตูส าหรับคนพิการ (๑) ประตูสามารถเปิดและปิดได้ง่าย 
  (๒) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานผลักหรือเลื่อนต้องมีพ้ืนที่ว่าง

บริเวณที่ประตูเปิดออก โดยมีขนาดกว้างเพียงพอส าหรับ
รถเข็นคนพิการ 

  (๓) ประตูที่มีระบบเปิดและปิดแบบอัตโนมัติต้องมีปุ่มกดที่ 
คนพิการสามารถควบคุมการเปิดและปิดประตูได้ด้วยตนเอง   
ทั้งภายในและภายนอก 

  (๔) ในกรณีที่ประตูเป็นกระจกให้ติดตั้งเครื่องหมายหรือแถบสี 
ที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๑๓ ห้องน้ าส าหรับคนพิการ (๑) มี พ้ืนที่ กว้ างส าหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งานได้ 
อย่างสะดวก และมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บรถเข็นคนพิการ 

  (๒) มีทางลาดในกรณีที่มีพ้ืนภายในห้องน้ ามีความต่างระดับกับ 
พ้ืนภายนอก 

  (๓) มีราวจับท าด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 
  (๔) พ้ืนห้องน้ าเป็นวัสดุที่ พ้ืนผิวไม่ลื่น สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ 

ในห้องน้ าควรมีลักษณะที่เหมาะสมส าหรับคนพิการ 
  (๕) ประตูห้องน้ าควรอยู่ ในลักษณะที่ เป็นการเปิดออกทาง 

ด้านนอก หรือเป็นประตูบานเลื่อน 
  (๖) มีสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟขอความช่วยเหลือ 
  (๗) มีสัญญาณเตือนภัยทั้งภายนอกและภายในห้องน้ า 

 



 

 
 

๘ 
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๑๔ ลิฟต์ส าหรับคนพิการ (๑) ประตูลิฟต์และพ้ืนที่ภายในลิฟต์ควรมีความกว้างเพียงพอ 
ส าหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งานได้อย่างสะดวก  
โดยติดตั้งราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ 

  (๒) มีระบบแสงเพ่ือป้องกันไม่ให้ประตูหนีบผู้โดยสาร และมี 
ปุ่มกดลิฟต์ส าหรับคนพิการโดยติดตั้ งในระดับที่รถเข็น 
คนพิการสามารถใช้งานได้โดยสะดวก รวมทั้งมีระบบเสียง 
แจ้งเตือนและบอกชั้นต่าง ๆ ภายในลิฟต ์

  (๓) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้อง ให้มีสัญญาณไฟเตือนภัยภายในลิฟต์ 
ส าหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย โดยเป็น 
แสงไฟกระพริบสีแดง และในกรณีที่ผู้อยู่ภายนอกลิฟต์ 
รับทราบแล้วและอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือให้ไฟ 
กระพริบเปลี่ยนเป็นสีเขียว รวมทั้งให้มีสัญญาณเสียงเตือนภัย 
ส าหรับคนพิการทางการเห็น 

  (๔) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อกับ 
ภายนอก โดยที่แป้นโทรศัพท์มี อักษรส าหรับคนพิการ 
ทางการเห็น และติดตั้งในระดับที่รถเข็นคนพิการสามารถ 
ใช้งานได้โดยสะดวก 

  (๕) มีระบบเสียงและแสงเพ่ือแจ้งข้อมูลทั้งบริเวณภายในและ 
ภายนอกลิฟต์ 
 

๑๕ ที่จอดรถส าหรับคนพิการ (๑) ในกรณีมีที่จอดรถให้มีที่จอดรถส าหรับคนพิการ โดยก าหนด  
ดังนี้ 

   (๑.๑) จ านวนที่จอดรถตั้งแต่สิบคันแต่ไม่เกินห้าสิบคัน ให้มี 
ที่จอดรถส าหรับคนพิการอย่างน้อยหนึ่งคัน 

   (๑.๒) จ านวนที่จอดรถตั้งแต่ห้าสิบเอ็ดคันแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคัน  
ให้มีที่จอดรถส าหรับคนพิการอย่างน้อยสองคัน 

   (๑.๓) จ านวนที่จอดรถตั้งแต่หนึ่งร้อยหนึ่งคันขึ้นไป ให้มี 
 ที่จอดรถส าหรับคนพิการอย่างน้อยสองคัน และ  
 เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคันส าหรับที่จอดรถทุกจ านวนรถ 
 หนึ่งร้อยคันที่เพ่ิมขึ้น เศษของหนึ่งร้อยคันหากเกิน 
 กว่าห้าสิบคันให้คิดเป็นหนึ่งร้อยคัน 

  (๒) ที่จอดรถส าหรับคนพิการให้จัดไว้ใกล้ทางเข้าและออกอาคาร 
ให้มากที่สุด มีพ้ืนผิวเรียบ เสมอกัน มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ
บนพ้ืนของที่จอดรถ และมีป้ายแสดงที่จอดรถของคนพิการ
ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 
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๑๖ สัญญาณเสียงและสัญญาณ
แส ง ขอค ว าม ช่ ว ย เ หลื อ
ส าหรับคนพิการ 

(๑) สัญญาณขอความช่วยเหลือต้องแสดงผลบริเวณเจ้าหน้าที่ 
รักษาความปลอดภัย หรือบริเวณที่มีคนอยู่ เป็นประจ า  
เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือคนพิการได้ทันการณ์ 

  (๒) สัญญาณขอความช่วยเหลือให้เป็นปุ่มกดหรือเป็นอุปกรณ์ที่
ใช้ส าหรับดึง โดยมีสีแดงหรือสีที่ตัดกับพ้ืนหลังและมีขนาด
ในการใช้งานได้สะดวก รวมทั้งติดตั้งในต าแหน่งที่ห่างจาก
แผงควบคุมอุปกรณต์่างๆ 

  (๓) สัญญาณขอความช่วยเหลือในห้องน้ าให้ติดตั้งในต าแหน่ง 
ระหว่างชักโครกและอ่างอาบน้ า 

  (๔) สัญญาณขอความช่วยเหลือให้ติดตั้งในระดับความสูงจากพ้ืน 
๒๕ ถึง ๙๕ เซนติเมตร เพ่ือให้คนพิการสามารถใช้งานได้ 
ทั้งกรณีทีน่ั่งและล้มลงบนพื้น 
 

๑๗ ป้ า ย แ ส ด ง อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ 
สิ่ ง อ า น ว ยคว ามสะดวก
ส าหรับคนพิการ 

(๑) มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่อุปกรณ์ 
หรือสิ่งอ านวยความสะดวก และมีสัญลักษณ์หรือตัวอักษร 
แสดงประเภทของอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมี
สีขาวและพ้ืนป้ายเป็นสีน้ าเงิน หรือมีสีน้ าเงินและพ้ืนป้าย
เป็นสีขาว 

  (๒) ป้ายควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีความชัดเจนมองเห็น 
ได้ง่าย 

  (๓) ติดตั้งในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและจัดให้มี
แสงส่องสว่างเป็นพิเศษท้ังกลางวันและกลางคืน 
 

๑๘ ทางสัญจรส าหรับคนพิการ (๑) พ้ืนทางสัญจรต้องเรียบ มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๕๐ 
เซนติเมตร ในกรณีที่พ้ืนทางสัญจรต่างระดับให้มีทางลาด 
และไม่ใช้ผิวจราจรเป็นทางสัญจร 

  (๒) มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสบริเวณท่ีมีสิ่งกีดขวาง บริเวณจุดรับและส่ง 
บริเวณอันตราย บริเวณที่มีการหักมุม บริเวณที่มีทางแยก 
หรือบริเวณทางต่างระดับ 

  (๓) ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จ าเป็นบนทางสัญจร ควรจัดให้อยู่ 
ในบริเวณที่ไม่กีดขวางทางสัญจร และจัดให้อยู่ในแนว
เดียวกัน รวมทั้งมีพ้ืนผิวต่างสัมผัสก่อนถึงสิ่งกีดขวางนั้น 

  (๔) มีบริเวณจุดพักส าหรับรถเข็นคนพิการในระหว่างทางสัญจร 
โดยสามารถจอดรถเข็นคนพิการได้อย่างปลอดภัยและ 
ไม่กีดขวางทางสัญจร 
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  (๕) ในกรณีที่มีอาคารหลายอาคารอยู่ในบริเวณเดียวกันและ 
มีการใช้งานร่วมกัน ต้องจัดให้มีทางสัญจรระหว่างอาคาร 
และมีทางสัญจรจากอาคารแค่ละอาคารไปยังลานจอดรถ
หรืออาคารที่จอดรถหรือทางสาธารณะ โดยมีหลังคาคลุม
หรือมีต้นไม้ให้ร่มเงา รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์กันตกในทาง
สัญจรที่มีการยกระดับหรือมีการตัดผ่านพื้นที่อันตราย 

  (๖) อุปกรณล์้อมรอบต้นไม้ในบริเวณทางสัญจร ให้มีพ้ืนผิวเรียบ
เสมอกับบริ เ วณโดยรอบหรือมีระดับต่ างกัน ไม่ เกิน  
๑.๓๐ เซนติเมตร หรือในกรณีที่เป็นตะแกรงต้องมีซี่หรือ 
รูเล็ก ขนาดกว้างไม่เกิน ๑.๓๐ เซนติเมตร เพ่ือป้องกันมิให้
ไม้เท้า ไม้ค้ ายัน หรืออุปกรณ์ช่วยเดินอ่ืนๆ หรือล้อรถเข็น
คนพิการ เข้าไปได้ และร่องตะแกรงควรตั้งฉากกับทางสัญจร 
ในกรณีที่เป็นทางสัญจรสองทิศทาง ร่องตะแกรงควรเป็น
แบบตาราง โดยมีซี่หรือรูเล็กขนาดกว้างไม่เกิน ๑.๓๐ x 
๑.๓๐ เซนติเมตร 

  (๗) บ่อพักของท่อระบายน้ าให้มีฝาปิดสนิท โดยมี พ้ืนผิวเรียบ 
เสมอกับพ้ืนบริเวณโดยรอบ ในกรณีที่ต่างระดับควรไม่เกิน  
๑.๓๐ เซนติเมตร ในกรณีที่ฝาปิดเป็นตะแกรงต้องมีซี่หรือ 
รูเล็กขนาดกว้างไม่เกิน ๑.๓๐ เซนติเมตร เพ่ือป้องกันมิให้ 
ไม้เท้า ไม้ค้ ายัน หรืออุปกรณ์ช่วยเดินอ่ืนๆ หรือล้อรถเข็น
คนพิการตกลงไป 
 

๑๙ ตู้ไปรษณีย์ส าหรับคนพิการ (๑) บริเวณด้านหน้าตู้ไปรษณีย์มีพ้ืนที่กว้างเพียงพอส าหรับ  
รถเข็นคนพิการ โดยมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x 
๑๕๐ เซนติเมตร 

  (๒) มีช่องใส่จดหมายส าหรับคนพิการ โดยความสูงของช่องใส่
จดหมายอยู่ในระดับที่รถเข็นคนพิการสามารถใช้งานได้   
ในระดับความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติ เมตร  
และไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร 
 

๒๐ พ้ื นที่ ส า ห รั บหนี ภั ย ขอ ง 
คนพิการ 

(๑) มีพ้ืนที่กว ้างเพียงพอส าหรับรถเข็นคนพิการ และอยู่ใน  
บริเวณท่ีคนพิการสามารถออกจากสถานที่ได้สะดวกเมื่อเกิด  
เหตุฉุกเฉิน 

  (๒) มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการช่วยเหลือคนพิการแต่ละ  
ประเภทในกรณีเกิดอันตรายหรือเหตุฉุกเฉิน 



 

 
 

๑๑ 

 
ล ำดับที่ 

 

 

รำยกำรอุปกรณ์  
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

หรือบริกำร 
 

  
ลักษณะ 

๒๑ การประกาศเตือนภัยส าหรับ
คนพิการทางการเห็น และ
ตัวอักษรไฟวิ่งหรือสัญญาณ
ไฟเตือนภัยส าหรับคนพิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
 

(๑) 
 
 
(๒) 

การประกาศควรมีเสียงดังและสามารถได้ยินอย่างชัดเจน 
ทุกบริเวณทั้งภายในอาคารหรือสถานที่ และภายในห้องน้ า  
ของอาคารหรือสถานที่ 
ตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้ายแสดงความหมายควรมีขนาดใหญ่ 
เพียงพอส าหรับการมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยติดตั้ง 
ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มี 
แสงส่องสว่างเป็นพิเศษท้ังกลางวันและกลางคืน 

  (๓) ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการในกรณีเกิดอันตรายหรือ 
เหตุฉุกเฉิน โดยติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสมและสามารถ 
ใช้งานได้สะดวก 
 

๒๒ การประกาศข้อมู ลที่ เป็ น
ประโยชน์ส าหรับคนพิการ
ทางการเห็น และตัวอักษร 
ไ ฟ วิ่ ง ห รื อ ป้ า ย แ ส ด ง
ความหมายส าหรับคนพิการ
ท า ง ก า ร ไ ด้ ยิ น ห รื อ สื่ อ
ความหมาย  
 

(๑) 
 
(๒) 

การประกาศควรมีเสียงดังและสามารถได้ยินอย่างชัดเจน 
ทุกบริเวณ 
ตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้ายแสดงความหมายควรมีขนาดใหญ่ 
เพียงพอส าหรับการมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยติดตั้ง 
ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มี 
แสงส่องสว่างเป็นพิเศษท้ังกลางวันและกลางคืน 

๒๓ เ จ้ า ห น้ า ที่ ซึ่ ง ผ่ า น ก า ร
ฝึกอบรมและมีคุณสมบัติ
ตรงกับความต้องการของ 
คน พิการแต่ ล ะประ เภท 
อ ย่ า ง น้ อ ย ห นึ่ ง ค น 
เพ่ือให้บริการคนพิการ 

(๑) 
 
 
(๒) 

เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมในเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
การสื่อสารกับคนพิการแต่ละประเภท เพ่ือให้สามารถ
สื่อสารกับ คนพิการได้ 
เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน 
อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ เพ่ือให้ 
ค าแนะน าในการใช้งานที่ถูกต้องส าหรับคนพิการ 

  (๓) เจ้าหน้าที่ควรมีความสุภาพและใส่ใจในการให้บริการ 
 

 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดลักษณะ  หรือการจัดให้มี
อุปกรณ์  สิ่งอํานวยความสะดวก  หรือบริการในอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ  บริการขนส่ง  หรือบริการสาธารณะอื่น  
ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  เพื่อให้เจ้าของอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ  บริการขนส่ง  หรือ
ผู้ให้บริการสาธารณะอื่น  ที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละ
ของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกําหนด  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


