
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  (๓)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมำตรำ  ๘  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือ 
ทุพพลภำพ  และคนชรำ”  ในข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับ 
ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

““สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ”  หมำยควำมว่ำ   
ส่วนของอำคำรที่สร้ำงขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอำคำรที่ติดหรือตั้งอยู่ภำยในและ  
ภำยนอกอำคำร  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้อำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ   
และให้หมำยควำมรวมถึงพื้นที่โดยรอบอำคำรนั้นด้วย” 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นบทนิยำมต่อจำกบทนิยำมค ำว่ำ  “ควำมกว้ำงสุทธิ”  ในข้อ  ๒   
แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

““พ้ืนที่หลบภัย”  หมำยควำมว่ำ  พ้ืนที่ที่จัดไว้ภำยในและภำยนอกอำคำรส ำหรับเป็นพ้ืนที่ 
พักรอกำรช่วยเหลือ  กรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉิน   

“ที่จอดรถส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ”  หมำยควำมว่ำ  ที่จอดรถส ำหรับ 
ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำที่มีควำมบกพร่องหรือสูญเสียควำมสำมำรถของอวัยวะในกำรเคลื่อนไหว” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำร
ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔



“ข้อ  ๓  อำคำรประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้   ต้องจัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับ 
ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้   

(๑) อำคำรที่ให้บริกำรสำธำรณะ  ได้แก่  โรงมหรสพ  หอประชุม  โรงแรม  สถำนศึกษำ  
หอสมุด  อำคำรประกอบของสนำมกีฬำกลำงแจ้งหรือสนำมกีฬำในร่ม  ตลำด  ห้ำงสรรพสินค้ำ  
ศูนย์กำรค้ำ  สถำนบริกำร  ฌำปนสถำน  ศำสนสถำน  พิพิธภัณฑสถำน  และสถำนีขนส่งมวลชน   

(๒) สถำนพยำบำลทั้งของรัฐและเอกชน   
(๓) อำคำรที่ประกอบกิจกำรให้บริกำรหรือรับดูแลเด็ก  ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  หรือคนชรำ   
(๔) อำคำรที่ท ำกำรของส่วนรำชกำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  รัฐวิสำหกิจ  หรือ

หน่วยงำนของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย 
(๕) ส ำนักงำน  อำคำรอยู่อำศัยรวม  อำคำรชุด  หรือหอพัก  ที่เป็นอำคำรขนำดใหญ่ 
(๖) อำคำรพำณิชยกรรมหรืออำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่งที่มีพ้ืนที่ส ำหรับ

ประกอบกิจกำรตั้งแต่  ๕๐  ตำรำงเมตรขึ้นไป 
(๗) สถำนีบริกำรน้ ำมัน  สถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  หรือสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ  

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง”   
ข้อ ๔ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นข้อ  ๓/๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

ในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
“ขอ้  ๓/๑  รำยละเอียดเกี่ยวกับป้ำยสัญลักษณ์  รูปสัญลักษณ์  เครื่องหมำย  โครงสร้ำง  ขนำด  

กำรจัดวำง  และต ำแหน่งที่ตั้งของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  
นอกจำกจะได้ก ำหนดไว้ในหมวด  ๑  ป้ำยแสดงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  หมวด  ๒  ทำงลำดและลิฟต์  
หมวด  ๓  บันได  หมวด  ๔  ที่จอดรถ  หมวด  ๕  ทำงเข้ำอำคำร  ทำงเดินระหว่ำงอำคำร  และ 
ทำงเชื่อมระหว่ำงอำคำร  หมวด  ๖  ประตู  หมวด  ๗  ห้องส้วม  หมวด  ๘  พ้ืนผิวต่ำงสัมผัส  และหมวด  ๙   
โรงมหรสพ  หอประชุม  โรงแรม  ศำสนสถำนหรือฌำปนสถำน  และอำคำรประเภทและลักษณะอื่ น  
แล้ว  ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนอื่นที่ได้รับกำรยอมรับทั่วไปและกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเห็นชอบ” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๖  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำร
ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖  ป้ำยแสดงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  ต้องมี
ควำมชัดเจนและมองเห็นได้ในเวลำกลำงวันและกลำงคืน  สัมผัสและรับรู้ได้” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๗  และข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๗  อำคำรตำมข้อ  ๓  หำกระดับพ้ืนภำยในอำคำร  หรือระดับพ้ืนภำยในอำคำร 
กับภำยนอกอำคำร  หรือระดับพ้ืนทำงเดินภำยนอกอำคำร  มีควำมต่ำงระดับกันเกิน  ๑.๓  เซนติเมตร   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔



ให้มีทำงลำดระหว่ำงพ้ืนที่ต่ำงระดับกัน  แต่ถ้ำมีควำมต่ำงระดับกันตั้งแต่  ๖.๔  มิลลิเมตร  แต่ไม่เกิน  
๑.๓  เซนติเมตร  ต้องปำดมุมพื้นส่วนที่ต่ำงระดับกันให้มีควำมลำดชัน  ๑  :  ๒   

ข้อ ๘ ทำงลำดให้มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พ้ืนผิวทำงลำดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น 
(๒) พ้ืนผิวของจุดต่อเนื่องระหว่ำงพื้นกับทำงลำดต้องเรียบไม่สะดุด 
(๓) มีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ  ๙๐  เซนติเมตร  ในกรณีเป็นทำงลำดแบบสองทำงสวนกัน

ให้มีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ  ๑.๕๐  เมตร   
(๔) มีพื้นที่หน้ำทำงลำดเป็นที่ว่ำงยำวไม่น้อยกว่ำ  ๑.๕๐  เมตร 
(๕) มีควำมลำดชันไม่เกิน  ๑  :  ๑๒  และมีควำมยำวช่วงละไม่เกิน  ๖  เมตร  ในกรณีที่ทำงลำด 

ยำวเกิน  ๖  เมตร  ต้องจัดให้มีชำนพักยำวไม่น้อยกว่ำ  ๑.๕๐  เมตร  คั่นระหว่ำงแต่ละช่วงของทำงลำด 
(๖) ทำงลำดด้ำนที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจำกพ้ืนผิวของทำงลำดไม่น้อยกว่ำ  ๑๐  เซนติเมตร   

และต้องมีรำวจับและรำวกันตก 
(๗) ทำงลำดที่มีควำมยำวตั้งแต่  ๑.๘๐  เมตรขึ้นไป  ต้องมีรำวจับทั้งสองด้ำน  และทำงลำด 

ที่มีควำมกว้ำงตั้งแต่  ๓  เมตรขึ้นไป  ต้องมีรำวจับห่ำงกันไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร  ทั้งนี้  กรณีที่ต้องติดตั้ง
รำวจับเพิ่มเติม  ทำงลำดนั้นจะต้องเหลือพื้นที่เพียงพอที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  หรือคนชรำที่ใช้เก้ำอี้ล้อ
สำมำรถเข้ำออกได้อย่ำงสะดวก  โดยรำวจับให้มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ท ำด้วยวัสดุเรียบ  มีควำมมั่นคงแข็งแรง  ไม่เป็นอันตรำยในกำรจับและไม่ลื่น 
 (ข) มีลักษณะกลมหรือมีลักษณะมนไม่มีเหลี่ยม  โดยมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ   

๓  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๔  เซนติเมตร   
 (ค) สูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำ  ๗๕  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๙๐  เซนติเมตร 
 (ง) รำวจับด้ำนที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่ำงจำกผนังไม่น้อยกว่ำ  ๔  เซนติเมตร  มีควำมสูง

จำกจุดยึดไม่น้อยกว่ำ  ๑๐  เซนติเมตร  และผนังบริเวณรำวจับต้องเป็นผนังเรียบ 
 (จ) รำวจับต้องยำวต่อเนื่องกันหรือในกรณีที่ไม่สำมำรถท ำให้ต่อเนื่องกันได้ให้มีระยะห่ำง 

ไม่เกิน  ๕  เซนติเมตร  และส่วนที่ยึดติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวำงหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรใช้ของคนพิกำร 
ทำงกำรมองเห็น 

 (ฉ) ปลำยของรำวจับให้ยื่นเลยจำกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทำงลำดไม่น้อยกว่ำ   
๓๐  เซนติเมตร  โดยปลำยรำวจับต้องงอหรือเก็บได้ 

(๘) มีป้ำยแสดงทิศทำง  ต ำแหน่ง  หรือหมำยเลขชั้นของอำคำรที่คนพิกำรทำงกำรมองเห็น
และคนชรำสำมำรถทรำบควำมหมำยได้  โดยตั้งอยู่บริเวณทำงขึ้นและทำงลงของทำงลำดที่เชื่อมระหว่ำงชั้น 
ของอำคำร 

(๙) มีสัญลักษณ์รูปผู้พิกำรติดไว้ในบริเวณทำงลำดที่จัดไว้ให้แก่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ   
และคนชรำ” 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๗ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำร
ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๐  ลิฟต์ที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำใช้ได้ที่มีลักษณะเป็นห้องลิฟต์ต้องมีลักษณะ   
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขนำดของห้องลิฟต์ต้องมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ  ๑.๖๐  เมตร  ยำวไม่น้อยกว่ำ  ๑.๔๐  เมตร   
หรือมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ  ๑.๔๐  เมตร  ยำวไม่น้อยกว่ำ  ๑.๖๐  เมตร  และสูงไม่น้อยกว่ำ  ๒.๓๐  เมตร   
และมีช่องกระจกใสนิรภัยที่สำมำรถมองเห็นระหว่ำงภำยนอกและภำยในได้  ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ   
๒๐  เซนติเมตร  ยำวไม่น้อยกว่ำ  ๘๐  เซนติเมตร  และสูงจำกพ้ืนไม่เกิน  ๑.๑๐  เมตร 

(๒) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ  ๙๐  เซนติเมตร  และต้องมีระบบแสง
เพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสำร 

(๓) มีพ้ืนผิวต่ำงสัมผัสบนพ้ืนบริเวณหน้ำประตูลิฟต์กว้ำง  ๓๐  เซนติเมตร  และยำว   
๙๐  เซนติเมตร  ซึ่งอยู่ห่ำงจำกประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่ำ  ๓๐  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๖๐  เซนติเมตร 

(๔) ปุ่มกดเรียกลิฟต์  ปุ่มบังคับลิฟต์  และปุ่มสัญญำณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ปุ่มล่ำงสุดอยู่สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ  ๙๐  เซนติเมตร  ปุ่มบนสุดอยู่สูงจำกพ้ืน 

ไม่เกินกว่ำ  ๑.๒๐  เมตร  และห่ำงจำกมุมภำยในห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่ำ  ๔๐  เซนติเมตร  ในกรณีที่ห้องลิฟต์ 
มีขนำดกว้ำงและยำวน้อยกว่ำ  ๑.๕๐  เมตร   

 (ข) มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ  ๒  เซนติเมตร  มีอักษรเบรลล์ก ำกับไว้ทุกปุ่ม  
เมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสง 

 (ค) ไม่มีสิ่งกีดขวำงบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์ 
(๕) มีรำวจับโดยรอบภำยในลิฟต์  โดยรำวจับมีลักษณะตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๘  (๗)  (ก)  (ข)  (ค)  

และ  (ง) 
(๖) มีตัวเลข  เสียง  และแสงไฟบอกต ำแหน่งชั้นต่ำง ๆ  เมื่อลิฟต์หยุด  และขึ้นหรือลง 
(๗) มีป้ำยแสดงหมำยเลขชั้นและแสดงทิศทำงขึ้นลงของลิฟต์  ซึ่งมีแสงไฟบริเวณโถงหน้ำ

ประตูลิฟต์และติดอยู่ในต ำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 
(๘) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกะพริบสีแดง  เพ่ือให้  

คนพิกำรทำงกำรมองเห็นและคนพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำยทรำบ  และให้มีไฟกะพริบสีเขียว
เป็นสัญญำณให้คนพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำยได้ทรำบว่ำผู้ที่อยู่ข้ำงนอกรับทรำบแล้วว่ำ 
ลิฟต์ขัดข้องและก ำลังให้ควำมช่วยเหลืออยู่ 

(๙) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภำยในลิฟต์ซึ่งสำมำรถติดต่อกับภำยนอกได้  โดยต้องอยู่สูงจำกพ้ืน 
ไม่น้อยกว่ำ  ๙๐  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑.๒๐  เมตร 

(๑๐) มีระบบชุดไฟฟ้ำส ำรองส ำหรับกรณีไฟฟ้ำปกติหยุดท ำงำน  ลิฟต์จะไม่หยุดค้ำงระหว่ำงชัน้  
แต่จะสำมำรถเคลื่อนที่มำยังชั้นที่ใกล้ที่สุดและบำนประตูลิฟต์ต้องเปิดออกได้ 
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(๑๑) ภำยในห้องลิฟต์ต้องมีระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและระบบพัดลมระบำยอำกำศ   
ซึ่งสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ  ๑  ชั่วโมง  ในกรณีระบบไฟฟ้ำปกติหยุดท ำงำน” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๑๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำร
ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๑  อำคำรตำมข้อ  ๓  ที่มีบันไดภำยในหรือภำยนอกอำคำร  ต้องจัดให้มีบันได 
ที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

(๑) มีรำวจับบันไดทั้งสองข้ำงในกรณีที่พ้ืนมีควำมต่ำงระดับกันตั้งแต่  ๖๐  เซนติเมตรขึ้นไป  
โดยให้รำวจับมีลักษณะตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๘  (๗)   

(๒) ขั้นบันไดแต่ละช่วงต้องมีควำมสูงของลูกตั้งและควำมลึกของลูกนอนสม่ ำเสมอตลอดทั้ง  
ช่วงบันได  ลูกตั้งสูงไม่เกิน  ๑๘  เซนติเมตร  โดยผลรวมของลูกตั้งกับลูกนอนไม่น้อยกว่ำ  ๔๓  เซนติเมตร   
และไม่เกิน  ๔๘  เซนติเมตร   

(๓) พ้ืนผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น 
(๔) ลูกตั้งบันไดห้ำมเปิดเป็นช่องโล่ง  เว้นแต่ลูกนอนบันไดยกขอบด้ำนในสูงไม่น้อยกว่ำ   

๕  เซนติเมตร 
(๕) มีป้ำยแสดงทิศทำง  ต ำแหน่ง  หรือหมำยเลขชั้นของอำคำรที่สำมำรถทรำบควำมหมำยได ้ 

โดยตั้งอยู่บริเวณทำงขึ้นและทำงลงของบันไดที่เชื่อมระหว่ำงชั้นของอำคำร” 
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  แห่งกฎกระทรวงก ำหนด 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้
ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๒  อำคำรตำมข้อ  ๓  ต้องจัดให้มีที่จอดรถส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  
ดังต่อไปนี้   

(๑) จ ำนวนที่จอดรถไม่เกิน  ๒๕  คัน  ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ  ๑  คัน 
(๒) จ ำนวนที่จอดรถตั้งแต่  ๒๖  คัน  แต่ไม่เกิน  ๕๐  คัน  ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ  ๒  คัน 
(๓) จ ำนวนที่จอดรถตั้งแต่  ๕๑  คัน  แต่ไม่เกิน  ๗๕  คัน  ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ  ๓  คัน 
(๔) จ ำนวนที่จอดรถตั้งแต่  ๗๖  คัน  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  คัน  ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ  ๔  คัน 
(๕) จ ำนวนที่จอดรถตั้งแต่  ๑๐๑  คัน  แต่ไม่เกิน  ๑๕๐  คัน  ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ  ๕  คัน 
(๖) จ ำนวนที่จอดรถตั้งแต่  ๑๕๑  คัน  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  คัน  ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ  ๖  คัน  

และเพ่ิมขึ้นอีก  ๑  คัน  ส ำหรับที่จอดรถทุกจ ำนวนรถ  ๑๐๐  คันที่เพ่ิมขึ้น  เศษของ  ๑๐๐  คัน   
หำกเกินกว่ำ  ๕๐  คัน  ให้คิดเป็น  ๑๐๐  คัน 

ข้อ ๑๓ ที่จอดรถส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำให้จัดไว้ใกล้ทำงเข้ำออกอำคำร 
ให้มำกที่สุด  มีพ้ืนผิวเรียบ  มีระดับเสมอกัน  และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิกำรอยู่บนพ้ืนของที่จอดรถ 
ในลักษณะที่ติดฝั่งเส้นทำงจรำจรมำกที่สุด  มีควำมกว้ำงและยำวไม่น้อยกว่ำ  ๙๐  เซนติเมตร  และมีป้ำย 
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แสดงที่จอดรถส ำหรับผู้ พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  ขนำดกว้ำงและยำวไม่น้อยกว่ำ   
๓๐  เซนติเมตร  ติดตั้งอยู่สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ  ๒  เมตร  หรือติดตั้งบนผนังของช่องจอดรถ   
ขนำดกว้ำงและยำวไม่น้อยกว่ำ  ๓๐  เซนติเมตร  อยู่สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ  ๑.๒๐  เมตร   

ข้อ ๑๔ ลักษณะและขนำดของที่จอดรถส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ   
ให้เป็นไปตำมข้อ  ๒  และข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๑  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และจัดให้มีที่ว่ำงด้ำนข้ำงที่จอดรถ
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ  ๑  เมตร  ตลอดควำมยำวของที่จอดรถ  โดยที่ว่ำงดังกล่ำวต้องมีลักษณะพ้ืนผิวเรียบ
และมีระดับเสมอกับที่จอดรถ” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกควำมใน  (๒)  และ  (๓)  ของข้อ  ๑๘  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๒)  หำกมีธรณีประตู  ควำมสูงของธรณีประตูต้องไม่เกินกว่ำ  ๑.๓  เซนติเมตร  และให้ขอบ
ทั้งสองด้ำนมีควำมลำดชันไม่เกิน  ๑  :  ๒   

 (๓)  ช่องประตูต้องมีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ  ๘๖  เซนติเมตร” 
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกควำมในวรรคสองของข้อ  ๒๐  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวย 

ควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“สถำนีบริกำรน้ ำมัน  สถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  หรือสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ   

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง  ต้องจัดให้มีห้องส้วมส ำหรบัผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และ
คนชรำสำมำรถเข้ำใช้ได้อย่ำงน้อย  ๑  ห้อง  ต่อ  ๑  จุดให้บริกำรห้องส้วม” 

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๒๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำร
ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๒๑  ห้องส้วมส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีพ้ืนที่ว่ำงภำยในห้องส้วมเพ่ือให้เก้ำอี้ล้อสำมำรถหมุนตัวกลับได้ซึ่งมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 

ไม่น้อยกว่ำ  ๑.๕๐  เมตร   
(๒) ประตูของห้องที่ตั้งโถส้วมเป็นแบบบำนเลื่อน  หรือเป็นแบบบำนเปิดออกสู่ภำยนอก   

โดยต้องเปิดคำ้งได้ไม่น้อยกว่ำ  ๙๐  องศำ  และต้องมีรำวจับแนวนอน  และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิกำรติดไวท้ี่
ประตูด้ำนหน้ำห้องส้วม  ลักษณะของประตูนอกจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในหมวด  ๖ 

(๓) พ้ืนห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพ้ืนภำยนอก  ถ้ำเป็นพ้ืนต่ำงระดับต้องมีลักษณะเป็นทำงลำด 
ตำมหมวด  ๒  และวัสดุปูพ้ืนห้องส้วมต้องไม่ลื่น 

(๔) พ้ืนห้องส้วมต้องมีควำมลำดชันเพียงพอไปยังช่องระบำยน้ ำทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้มีน้ ำขังบนพื้น 
(๕) มีโถส้วมชนิดนั่งรำบ  สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ  ๔๐  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๔๕  เซนติเมตร  

และที่ปล่อยน้ ำเป็นชนิดคันโยกหรือปุ่มกดขนำดใหญ่หรือชนิดอื่นที่สำมำรถใช้ได้อย่ำงสะดวก 
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(๖) มีรำวจับบริเวณด้ำนที่ชิดผนังเพ่ือช่วยในกำรพยุงตัว  เป็นรำวจับในแนวนอนและแนวดิ่ง
โดยมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) รำวจับในแนวนอนมีควำมสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ  ๖๕  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน   
๗๐  เซนติเมตร  และให้ยื่นล้ ำออกมำจำกด้ำนหน้ำโถส้วมอีกไม่น้อยกว่ำ  ๒๕  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน   
๓๐  เซนติเมตร 

 (ข) รำวจับในแนวดิ่งต่อจำกปลำยของรำวจับในแนวนอนด้ำนหน้ำโถส้วมมีควำมยำว 
วัดจำกปลำยของรำวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่ำงน้อย  ๖๐  เซนติเมตร   

 ทั้งนี้  รำวจับตำม  (ก)  และ  (ข)  อำจเป็นรำวต่อเนื่องกันก็ได้ 
(๗) ด้ำนข้ำงโถส้วมด้ำนที่ไม่ชิดผนังให้มีรำวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวรำบ  หรือแนวดิ่ง  

เมื่อกำงออกให้มีระบบล็อกที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำสำมำรถปลดล็อกได้ง่ำย  มีระยะห่ำง
จำกขอบของโถส้วมไม่น้อยกว่ำ  ๑๕  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐  เซนติเมตร  และมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ  
๕๕  เซนติเมตร 

(๘) นอกเหนือจำกรำวจับตำม  (๖)  และ  (๗)  ต้องมีรำวจับเพื่อน ำไปสู่สุขภัณฑ์อื่น ๆ  ภำยใน
ห้องส้วม  มีควำมสูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำ  ๘๐  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๙๐  เซนติเมตร 

(๙) ติดตั้งระบบสัญญำณแสงและสัญญำณเสียงให้ผู้ที่อยู่ภำยนอกแจ้งภัยแก่ผู้พิกำรหรือ 
ทุพพลภำพ  และคนชรำ  และระบบสัญญำณแสงและสัญญำณเสียงให้ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และ
คนชรำสำมำรถแจ้งเหตุหรือเรียกหำผู้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องส้วม  โดยมีปุ่มกดหรือ  
ปุ่มสัมผัสให้สัญญำณท ำงำนซึ่งติดตั้งอยู่ในต ำแหน่งที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำสำมำรถใช้งำนได้ 
สะดวก 

(๑๐) มีอ่ำงล้ำงมือโดยมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ใต้อ่ำงล้ำงมือด้ำนที่ติดผนังไปจนถึงขอบอ่ำงเป็นที่ว่ำง  เพ่ือให้เก้ำอี้ล้อสำมำรถ  

สอดเข้ำไปได้  โดยขอบอ่ำงอยู่ห่ำงจำกผนงัไมน่้อยกวำ่  ๔๕  เซนติเมตร  และต้องอยู่ในต ำแหนง่ที่ผู้พิกำร 
หรือทุพพลภำพ  และคนชรำเข้ำประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวำง 

 (ข) ควำมสูงจำกพ้ืนถึงขอบบนของอ่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๗๕  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๘๐  เซนติเมตร   
และมีรำวจับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้ำงของอ่ำง 

 (ค) ก๊อกน้ ำเป็นชนิดก้ำนโยกหรือก้ำนกดหรือก้ำนหมุนหรือระบบอัตโนมัติ” 
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๒๓  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำร

ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๒๓  ในกรณีที่เป็นห้องส้วมส ำหรับผู้ชำยที่มิใช่ห้องส้วมส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  

และคนชรำ  ตำมข้อ  ๒๐  และข้อ  ๒๑  ให้มีที่ถ่ำยปัสสำวะที่มีระดับสูงจำกพ้ืนไม่เกิน  ๔๐  เซนติเมตร  
อย่ำงน้อย  ๑  ที่  และมีรำวจับ” 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๒๕  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำร
ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๕  อำคำรตำมข้อ  ๓  ต้องจัดให้มีพื้นผิวต่ำงสัมผัส  ดังนี้ 
(๑) พ้ืนผิวต่ำงสัมผัสชนิดเตือนที่ พ้ืน  ให้ติดตั้งบริ เวณต่ำงระดับที่มีระดับต่ำงกันเกิน   

๑๕  เซนติเมตร  ที่ทำงขึ้นและทำงลงของทำงลำดหรือบันได  ที่ พ้ืนด้ำนหน้ำและด้ำนหลังประตู
ทำงเข้ำออกอำคำร  ที่พื้นด้ำนหน้ำของประตูห้องส้วม  ที่พ้ืนด้ำนหน้ำของช่องประตูลิฟต์  และบริเวณที่มี
สิ่งกีดขวำง  โดยมีควำมกว้ำง  ๓๐  เซนติเมตร  และมีควำมยำวเท่ำกับและขนำนไปกับควำมกว้ำงของ
ช่องทำงเดินของพ้ืนต่ำงระดับ  ทำงลำด  บันได  หรือประตู  และขอบของพ้ืนผิวต่ำงสัมผัสต้องอยู่ห่ำง
จำกจุดเริ่มต้นของทำงขึ้นหรือทำงลงของพ้ืนต่ำงระดับ  ทำงลำด  บันได  หรือประตู  ไม่น้อยกว่ำ   
๓๐  เซนติเมตร  ในกรณีของสถำนีขนส่งมวลชนที่ไม่มีประตูหรือแผงกั้นให้ขอบนอกของพื้นผิวต่ำงสัมผัส
อยู่ห่ำงจำกขอบของชำนชำลำไม่น้อยกว่ำ  ๖๐  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๗๕  เซนติเมตร 

(๒) พ้ืนผิวต่ำงสัมผัสชนิดน ำทำง  ให้ติดตั้งในทิศทำงที่น ำไปสู่ทำงเข้ำออกอำคำรจุดบริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรหรือประชำสัมพันธ์  ห้องน้ ำ  ห้องส้วม  ลิฟต์  หรือบันได” 

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกชื่อหมวด  ๙  โรงมหรสพ  หอประชุม  และโรงแรม  แห่งกฎกระทรวง
ก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และ
ให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน   

“หมวด  ๙ 
โรงมหรสพ  หอประชุม  โรงแรม  ศำสนสถำนหรือฌำปนสถำน  และอำคำรประเภทและลักษณะอื่น” 

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๒๖  และข้อ  ๒๗  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๖  อำคำรตำมข้อ  ๓  ที่เป็นโรงมหรสพหรือหอประชุมต้องจัดให้มีพ้ืนที่ส ำหรับ   
เก้ำอี้ล้อ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จ ำนวนที่นั่งไม่เกิน  ๑๐๐  ที่นั่ง  ให้มีพื้นที่ส ำหรับเก้ำอี้ล้อไม่น้อยกว่ำ  ๒  ท่ี 
(๒) ในกรณีที่มีที่นั่งเกินกว่ำ  ๑๐๐  ที่นั่งขึ้นไป  ให้เพ่ิมพ้ืนที่ส ำหรับเก้ำอี้ล้อ  ๑  ที่ต่อทุก   

๕๐  ที่นั่งที่เพิ่มขึ้น  เศษของ  ๕๐  ท่ีนั่ง  ให้คิดเป็น  ๕๐  ที่นั่ง 
(๓) พ้ืนที่ส ำหรับเก้ำอี้ล้อต้องเป็นพ้ืนที่รำบอยู่ในต ำแหน่งที่เข้ำออกได้สะดวก  มีขนำดของพ้ืนที่

กว้ำงไม่น้อยกว่ำ  ๙๐  เซนติเมตร  และยำวไม่น้อยกว่ำ  ๑.๔๐  เมตร 
ข้อ ๒๗ อำคำรตำมข้อ  ๓  ที่เป็นโรงแรมต้องจัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำทุกชั้น  ชั้นละไม่น้อยกว่ำ  ๑  ห้อง  และในกรณีที่โรงแรม 
มีลักษณะเป็นอำคำรชั้นเดียวต้องจัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ   
และคนชรำ  ดังต่อไปนี้   

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๑) จ ำนวนห้องพักไม่เกิน  ๑๐  ห้อง  ให้มีห้องพักที่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำร
หรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ห้อง   

(๒) ในกรณีที่มีห้องพักเกินกว่ำ  ๑๐  ห้องขึ้นไป  ให้เพ่ิมห้องพักที่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  ๑  ห้องต่อทุก  ๑๐  ห้องที่เพ่ิมขึ้น  เศษของ  ๑๐  ห้อง 
ให้คิดเป็น  ๑๐  ห้อง” 

ข้อ ๑๗ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒๗/๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

“ข้อ  ๒๗/๑  ห้องพักที่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้ พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  
ตำมข้อ  ๒๗  ต้องมีส่วนประกอบและมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อยู่ใกล้บันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟต์ดับเพลิง 
(๒) ภำยในห้องพักต้องจัดให้มีสัญญำณบอกเหตุหรือเตือนภัยทั้งสัญญำณที่เป็นเสียงและแสง  

และระบบสั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุอันตรำยอย่ำงอื่นเพ่ือให้ผู้ที่อยู่
ภำยในห้องพักทรำบ  และมีสวิตช์สัญญำณแสงและสวิตช์สัญญำณเสียงแจ้งภัยหรือเรียกให้ผู้ที่อยู่
ภำยนอกทรำบว่ำมีคนอยู่ในห้องพัก 

(๓) มีแผนผังต่ำงสัมผัสแสดงต ำแหน่งของห้องพัก  บันไดหนีไฟ  และทิศทำงไปสู่บันไดหนีไฟ  
โดยติดไว้ที่กึ่งกลำงบำนประตูด้ำนในและอยู่สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ  ๑.๓๐  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๑.๗๐  เมตร” 

ข้อ ๑๘ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒๘/๑  ข้อ  ๒๘/๒  และข้อ  ๒๘/๓  ของหมวด  ๙   
โรงมหรสพ  หอประชุม  และโรงแรม  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับ 
ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

“ข้อ  ๒๘/๑  อำคำรตำมข้อ  ๓  ที่เป็นศำสนสถำนหรือฌำปนสถำน  หำกไม่สำมำรถจัดให้มี
ทำงลำดหรือลิฟต์ตำมข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  ได้  อย่ำงน้อยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ขึ้นลง 
ทำงดิ่งที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำสำมำรถเข้ำใช้ได้   

ข้อ  ๒๘/๒  อำคำรตำมข้อ  ๓  ที่เป็นอำคำรอยู่อำศัยรวม  อำคำรชุด  หรือหอพัก  ให้จัดให้มี 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำในทุกชั้นของอำคำรที่มีพ้ืนที่ใช้สอย  
ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันที่มิใช่ทำงเดินร่วมกัน 

ข้อ  ๒๘/๓  อำคำรตำมข้อ  ๓  ที่เป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ  ต้องจัดให้มีพ้ืนที่
หลบภัย  ระบบกำรเตือนภัย  และกำรขอควำมช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน” 

ข้อ ๑๙ อำคำรตำมข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับ
ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และอำคำรตำมข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงก ำหนด 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงนี้  ที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  หรือที่ได้รับใบอนุญำตหรือ  
ใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  และยังก่อสร้ำง   

้หนา   ๒๗
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ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ไม่แล้วเสร็จ  หรือที่ได้ยื่นขออนุญำตหรือได้แจ้งกำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือ 
เปลี่ยนกำรใช้อำคำรต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมมำตรำ  ๓๙  ทวิ  ไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
และยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒๐ อำคำรตำมข้อ  ๑๙  หำกประสงค์จะดัดแปลงอำคำรภำยหลังที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับ  ให้ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้  เมื่อได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่เป็นกำรเพ่ิมพ้ืนที่อำคำรรวมกันทุกชั้นเกินร้อยละสองของพ้ืนที่อำคำรรวมกันทุกชั้น  
ที่ได้รับอนุญำตไว้ก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

(๒) ไม่เป็นกำรเพิ่มควำมสูงของอำคำร 
(๓) ไม่เป็นกำรเพิ่มพ้ืนที่ปกคลุมดิน 
(๔) ไม่เป็นกำรเปลี่ยนต ำแหน่งหรือขอบเขตของอำคำรให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้ก่อน

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
กำรดัดแปลงอำคำรที่ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  หรือมีกำรเปลี่ยนกำรใช้อำคำร 

ให้เป็นอำคำรตำมข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือ 
ทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงนี้  ต้องจัดให้มีสิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  ตำมข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๙   
ข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๔  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือ
ทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และข้อ  ๖  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๒๐   
ข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๓  และข้อ  ๒๕  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำร 
หรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงนี้ด้วย 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  5  กมุภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่อำคำรตำมประเภทและลักษณะ 
ที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ไม่เหมำะสมกับควำมเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  โดยมีรูปแบบสถำปัตยกรรมที่หลำกหลำยมำกขึ้น  
และยังไม่ครอบคลุมถึงอำคำรบำงประเภทที่มีขนำดและลักษณะที่สมควรต้องจัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  เพ่ือรองรับและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้พิกำรหรื อทุพพลภำพ   
และคนชรำในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์อำคำรได้มำกยิ่งขึ้น  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประเภท  ขนำด  และ  
ลักษณะของอำคำร  และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  รวมทั้งข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรติดตั้ง  ขนำด  จ ำนวน  และ  
มำตรฐำนของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  ให้เหมำะสม   
สอดคล้องและเป็นที่ยอมรับของนำนำประเทศ  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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