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กฎกระทรวง
กําหนดสิ งอํานวยความสะดวกในอาคาร
สําหรับผูพ้ ิ การหรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ. 2548
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 8(1) (4) (5) (6) (7)
(8) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที 3)
พ.ศ. 2543 อันเป็ นพระราชบัญญัติทมีี บทบัญญัติบางประการเกียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึงมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1

กฎกระทรวงนีให้ใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป

ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี
1 “สิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพ
้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความว่า ส่วนของอาคารทีสร้างขึนและ
อุปกรณ์อนั เป็ นส่วนประกอบของอาคารทีติดหรือตังอยู่ภายในและภายนอกอาคาร เพืออํานวยความสะดวกในการใช้อาคาร
สําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา และให้หมายความรวมถึงพืนทีโดยรอบอาคารนันด้วย
“ลิฟต์” หมายความว่า อุปกรณ์ทใช้
ี สาํ หรับนําคนขึนลงระหว่างพืนของอาคารทีต่างระดับกัน แต่ไม่ใช่บนั ไดเลือนหรือ
ทางเลือน
“พืนผิวต่างสัมผัส” หมายความว่า พืนผิวทีมีผวิ สัมผัสและสีซงมี
ึ ความแตกต่างไปจากพืนผิวและสีในบริเวณข้างเคียง
ซึงคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได้
“ความกว้างสุทธิ” หมายความว่า ความกว้างทีวัดจากจุดหนึงไปยังอีกจุดหนึงโดยปราศจากสิงใดๆ กีดขวาง
2 “พืนทีหลบภัย” หมายความว่า พืนทีทีจัดไว้ภายในและภายนอกอาคารสําหรับเป็ นพืนทีพักรอการช่วยเหลือ กรณี
เกิดอัคคีภยั หรือเหตุฉุกเฉิน
2 “ทีจอดรถสําหรับผูพ
้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความว่า ทีจอดรถสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และ
คนชราทีมีความบกพร่องหรือสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลือนไหว
ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี ต้องจัดให้มสี งอํ
ิ านวยความสะดวกสําหรับผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ
และคนชรา ตามทีกําหนดในกฎกระทรวงนี
(1) อาคารทีให้บริการสาธารณะ ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคาร
ประกอบของสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ฌาปนสถาน ศาสน
สถาน พิพธิ ภัณฑสถาน และสถานีขนส่งมวลชน
(2) สถานพยาบาลทังของรัฐและเอกชน
(3) อาคารทีประกอบกิจการให้บริการหรือรับดูแลเด็ก ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ หรือคนชรา
(4) อาคารทีทําการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานของรัฐที
จัดตังขึนตามกฎหมาย
(5) สํานักงาน อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ทีเป็ นอาคารขนาดใหญ่
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บทนิยาม แก้ไขโดยข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
บทนิยาม เพิมเติมโดยข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
3 ข้อ 3 แก้ไขโดยข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
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(6) อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งทีมีพนที
ื สําหรับประกอบกิจการ
ตังแต่ 50 ตารางเมตรขึนไป
(7) สถานีบริการนํามัน สถานีบริการก๊าซปิ โตรเลียมเหลว หรือสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมนํามันเชือเพลิง
หมวด 1
ป้ ายแสดงสิ งอํานวยความสะดวก
ข้อ 3/1 รายละเอียดเกียวกับป้ ายสัญลักษณ์ รูปสัญลักษณ์ เครืองหมาย โครงสร้าง ขนาด การจัดวาง และตําแหน่ ง
ทีตังของสิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา นอกจากจะได้กําหนดไว้ในหมวด 1 ป้ ายแสดงสิง
อํานวยความสะดวก หมวด 2 ทางลาดและลิฟต์ หมวด 3 บันได หมวด 4 ทีจอดรถ หมวด 5 ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่าง
อาคาร และทางเชือมระหว่างอาคาร หมวด 6 ประตู หมวด 7 ห้องส้วม หมวด 8 พืนผิวต่างสัมผัส และหมวด 9 โรงมหรสพ
หอประชุม โรงแรม ศาสนสถานหรือฌาปนสถาน และอาคารประเภทและลักษณะอืนแล้ว ให้เป็ นไปตามมาตรฐานอืนทีได้รบั การ
ยอมรับทัวไปและกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ
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ข้อ 4 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มปี ้ ายแสดงสิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
(1) สัญลักษณ์รปู ผูพ้ กิ าร
(2) เครืองหมายแสดงทางไปสูส่ งอํ
ิ านวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
(3) สัญลักษณ์ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา
ข้อ 5 สัญลักษณ์รปู ผูพ้ กิ าร เครืองหมายแสดงทางไปสูส่ งอํ
ิ านวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา และสัญลักษณ์หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตาม
ข้อ 4 ให้เป็ นสีขาว โดยพืนป้ ายเป็ นสีนําเงิน หรือเป็ นสีนําเงิน โดยพืนป้ ายเป็ นสีขาว
ข้อ 6 ป้ า ยแสดงสิงอํา นวยความสะดวกสํา หรับ ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ และคนชรา ต้อ งมีค วามชัดเจนและ
มองเห็นได้ในเวลากลางวันและกลางคืน สัมผัสและรับรูไ้ ด้
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หมวด 2
ทางลาดและลิ ฟต์
ข้อ 7 อาคารตามข้อ 3 หากระดับพืนภายในอาคาร หรือระดับพืนภายในอาคารกับภายนอกอาคาร หรือระดับพืน
ทางเดินภายนอกอาคาร มีความต่างระดับกันเกิน 1.3 เซนติเมตร ให้มที างลาดระหว่างพืนทีต่างระดับกัน แต่ถ้ามีความต่าง
ระดับกันตังแต่ 6.4 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.3 เซนติเมตร ต้องปาดมุมพืนส่วนทีต่างระดับกันให้มคี วามลาดชัน 1 : 2
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ข้อ 8

ทางลาดให้มลี กั ษณะ ดังต่อไปนี
(1) พืนผิวทางลาดต้องเป็ นวัสดุทไม่
ี ลนื
(2) พืนผิวของจุดต่อเนืองระหว่างพืนกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด
(3) มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ในกรณีเป็ นทางลาดแบบสองทางสวนกันให้มคี วามกว้าง
สุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
(4) มีพนที
ื หน้าทางลาดเป็ นทีว่างยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
6
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ข้อ 3/1 เพิมเติมโดยข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
ข้อ 6 แก้ไขโดยข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
6 ข้อ 7 และข้อ 8 แก้ไขโดยข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
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(5) มีความลาดชันไม่เกิน 1 : 12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6 เมตร ในกรณีททางลาดยาวเกิ
ี
น 6 เมตร
ต้องจัดให้มชี านพักยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร คันระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด
(6) ทางลาดด้านทีไม่มผี นังกันให้ยกขอบสูงจากพืนผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และต้องมี
ราวจับและราวกันตก
(7) ทางลาดทีมีความยาวตังแต่ 1.80 เมตรขึนไป ต้องมีราวจับทังสองด้าน และทางลาดทีมีความกว้าง
ตังแต่ 3 เมตรขึนไป ต้องมีราวจับห่างกันไม่เกิน 1.50 เมตร ทังนี กรณีทต้ี องติดตังราวจับเพิมเติม ทางลาดนันจะต้องเหลือพืนที
เพียงพอทีผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ หรือคนชราทีใช้เก้าอีล้อสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก โดยราวจับให้มลี กั ษณะ ดังต่อไปนี
(ก) ทําด้วยวัสดุเรียบ มีความมันคงแข็งแรง ไม่เป็ นอันตรายในการจับและไม่ลนื
(ข) มีลกั ษณะกลมหรือมีลกั ษณะมนไม่มเี หลียม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
แต่ไม่เกิน 4 เซนติเมตร
(ค) สูงจากพืนไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
(ง) ราวจับด้านทีอยู่ตดิ ผนังให้มรี ะยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม่
น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และผนังบริเวณราวจับต้องเป็ นผนังเรียบ
(จ) ราวจับต้องยาวต่อเนืองกันหรือในกรณีทไม่
ี สามารถทําให้ต่อเนืองกันได้ให้มรี ะยะห่างไม่เกิน 5
เซนติเมตร และส่วนทียึดติดกับผนังจะต้องไม่กดี ขวางหรือเป็ นอุปสรรคต่อการใช้ของคนพิการทางการมองเห็น
(ฉ) ปลายของราวจับให้ยนเลยจากจุ
ื
ดเริมต้นและจุดสินสุดของทางลาดไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
โดยปลายราวจับต้องงอหรือเก็บได้
(8) มีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ ง หรือหมายเลขชันของอาคารทีคนพิการทางการมองเห็นและคนชรา
สามารถทราบความหมายได้ โดยตังอยู่บริเวณทางขึนและทางลงของทางลาดทีเชือมระหว่างชันของอาคาร
(9) มีสญ
ั ลักษณ์รปู ผูพ้ กิ ารติดไว้ในบริเวณทางลาดทีจัดไว้ให้แก่ผพู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ข้อ 9 อาคารตามข้อ 3 ทีมีจํานวนชันตังแต่สองชันขึนไปต้องจัดให้มลี ฟิ ต์หรือทางลาดทีผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ
และคนชราใช้ได้ระหว่างชันของอาคาร
ลิฟต์ทผูี พ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ตอ้ งสามารถขึนลงได้ทุกชัน มีระบบควบคุมลิฟต์ทผูี พ้ กิ ารหรือทุพพล
ภาพ และคนชราสามารถควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และจัดไว้ในบริเวณทีผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
สามารถใช้ได้สะดวก
ให้มสี ญ
ั ลักษณ์รปู ผูพ้ กิ ารติดไว้ทช่ี องประตูดา้ นนอกของลิฟต์ทจัี ดไว้ให้ผพู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้
ข้อ 10 ลิฟต์ทผูี พ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ทมีี ลกั ษณะเป็ นห้องลิฟต์ตอ้ งมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี
(1) ขนาดของห้องลิฟต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร หรือมีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร และมีช่องกระจกใสนิรภัยทีสามารถ
มองเห็นระหว่างภายนอกและภายในได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และสูงจากพืน
ไม่เกิน 1.10 เมตร
(2) ช่องประตูลฟิ ต์ตอ้ งมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และต้องมีระบบแสงเพือป้ องกันไม่ให้
ประตูลฟิ ต์หนีบผูโ้ ดยสาร
(3) มีพนผิ
ื วต่างสัมผัสบนพืนบริเวณหน้าประตูลฟิ ต์กว้าง 30 เซนติเมตร และยาว 90 เซนติเมตร ซึงอยู่
ห่างจากประตูลฟิ ต์ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 60 เซนติเมตร
(4) ปุ่มกดเรียกลิฟต์ ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี
(ก) ปุ่มล่างสุดอยู่สูงจากพืนไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ปุ่มบนสุดอยู่สูงจากพืนไม่เกินกว่า 1.20
เมตร และห่างจากมุมภายในห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ในกรณีทห้ี องลิฟต์มขี นาดกว้างและยาวน้อยกว่า 1.50 เมตร
7

7
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(ข) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร มีอกั ษรเบรลล์กํากับไว้ทุกปุ่ม เมือกดปุ่ม
จะต้องมีเสียงดังและมีแสง
(ค) ไม่มสี งกี
ิ ดขวางบริเวณทีกดปุ่มลิฟต์
(5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ โดยราวจับมีลกั ษณะตามทีกําหนดในข้อ 8 (7) (ก) (ข) (ค) และ (ง)
(6) มีตวั เลข เสียง และแสงไฟบอกตําแหน่งชันต่างๆ เมือลิฟต์หยุด และขึนหรือลง
(7) มีป้ายแสดงหมายเลขชันและแสดงทิศทางขึนลงของลิฟต์ ซึงมีแสงไฟบริเวณโถงหน้าประตูลฟิ ต์และ
ติดอยู่ในตําแหน่งทีเห็นได้ชดั เจน
(8) ในกรณีทลิี ฟต์ขดั ข้องให้มที งเสี
ั ยงและแสงไฟเตือนภัยเป็ นไฟกระพริบสีแดง เพือให้คนพิการทางการ
มองเห็นและคนพิการทางการได้ยนิ หรือสือความหมายทราบ และให้มไี ฟกระพริบสีเขียวเป็ นสัญญาณให้คนพิการทางการได้ยนิ
หรือสือความหมายได้ทราบว่าผูท้ อยู
ี ่ขา้ งนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขดั ข้องและกําลังให้ความช่วยเหลืออยู่
(9) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซงสามารถติ
ึ
ดต่อกับภายนอกได้ โดยต้องอยู่สงู จากพืนไม่น้อย
กว่า 90 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร
(10) มีระบบชุดไฟฟ้ าสํารองสําหรับกรณีไฟฟ้ าปกติหยุดทํางาน ลิฟต์จะไม่หยุดค้างระหว่างชัน แต่ จะ
สามารถเคลือนทีมายังชันทีใกล้ทสุี ดและบานประตูลฟิ ต์ตอ้ งเปิ ดออกได้
(11) ภายในห้องลิฟต์ต้องมีระบบไฟฟ้ าแสงสว่างฉุกเฉินและระบบพัดลมระบายอากาศซึงสามารถทํางาน
ได้อย่างต่อเนืองไม่น้อยกว่า 1 ชัวโมง ในกรณีระบบไฟฟ้ าปกติหยุดทํางาน
หมวด 3
บันได
ข้อ 11 อาคารตามข้อ 3 ทีมีบนั ไดภายในหรือภายนอกอาคาร ต้องจัดให้มบี นั ไดทีมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี
(1) มีราวจับบันไดทังสองข้างในกรณีทพืี นมีความต่างระดับกันตังแต่ 60 เซนติเมตรขึนไป โดยให้ราวจับ
มีลกั ษณะตามทีกําหนดในข้อ 8 (7)
(2) ขันบันไดแต่ละช่วงต้องมีความสูงของลูกตังและความลึกของลูกนอนสมําเสมอตลอดทังช่วงบันได ลูก
ตังสูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร โดยผลรวมของลูกตังกับลูกนอนไม่น้อยกว่า 43 เซนติเมตร และไม่เกิน 48 เซนติเมตร
(3) พืนผิวของบันไดต้องใช้วสั ดุทไม่
ี ลนื
(4) ลูกตังบันไดห้ามเปิ ดเป็ นช่องโล่ง เว้นแต่ลกู นอนบันไดยกขอบด้านในสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
(5) มีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ ง หรือหมายเลขชันของอาคารทีสามารถทราบความหมายได้ โดยตังอยู่
บริเวณทางขึนและทางลงของบันไดทีเชือมระหว่างชันของอาคาร
8

หมวด 4
ทีจอดรถ
ข้อ 12 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มที จอดรถสํ
ี
าหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา ดังต่อไปนี
(1) จํานวนทีจอดรถไม่เกิน 25 คัน ให้มที จอดรถไม่
ี
น้อยกว่า 1 คัน
(2) จํานวนทีจอดรถตังแต่ 26 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มที จอดรถไม่
ี
น้อยกว่า 2 คัน
(3) จํานวนทีจอดรถตังแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 75 คัน ให้มที จอดรถไม่
ี
น้อยกว่า 3 คัน
(4) จํานวนทีจอดรถตังแต่ 76 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน ให้มที จอดรถไม่
ี
น้อยกว่า 4 คัน
(5) จํานวนทีจอดรถตังแต่ 101 คัน แต่ไม่เกิน 150 คัน ให้มที จอดรถไม่
ี
น้อยกว่า 5 คัน
(6) จํานวนทีจอดรถตังแต่ 151 คัน แต่ไม่เกิน 200 คัน ให้มที จอดรถไม่
ี
น้อยกว่า 6 คัน และเพิมขึนอีก 1
คัน สําหรับทีจอดรถทุกจํานวนรถ 100 คันทีเพิมขึน เศษของ 100 คัน หากเกินกว่า 50 คัน ให้คดิ เป็ น 100 คัน
9

8
9

ข้อ 11 แก้ไขโดยข้อ 8 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
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ข้อ 13 ทีจอดรถสําหรับผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราให้จดั ไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคารให้มากทีสุด มีพนผิ
ื ว
เรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสญ
ั ลักษณ์รูปผู้พกิ ารอยู่บนพืนของทีจอดรถในลักษณะทีติดฝั งเส้นทางจราจรมากทีสุด มีความ
กว้างและยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และมีป้ายแสดงทีจอดรถสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา ขนาดกว้างและ
ยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ติดตังอยู่สงู จากพืนไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือติดตังบนผนังของช่องจอดรถ ขนาดกว้างและยาว
ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร อยู่สงู จากพืนไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
9

ข้อ 14 ลักษณะและขนาดของทีจอดรถสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา ให้เป็ นไปตามข้อ 2 และข้อ 3
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และทีแก้ไขเพิมเติม และ
จัดให้มที ว่ี างด้านข้างทีจอดรถกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตลอดความยาวของทีจอดรถ โดยทีว่างดังกล่าวต้องมีลกั ษณะพืนผิว
เรียบและมีระดับเสมอกับทีจอดรถ
9

หมวด 5
ทางเข้าอาคาร ทางเดิ นระหว่างอาคาร และทางเชือมระหว่างอาคาร
ข้อ 15 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีทางเข้าอาคารเพือให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้โดยมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี
(1) เป็ นพืนผิวเรียบเสมอกัน ไม่ลนื ไม่มสี งกี
ิ ดขวาง หรือส่วนของอาคารยืนลําออกมาเป็ นอุปสรรคหรือ
อาจทําให้เกิดอันตรายต่อผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
(2) อยู่ในระดับเดียวกับพืนถนนภายนอกอาคารหรือพืนลานจอดรถ ในกรณีทอยู
ี ่ต่างระดับต้องมีทางลาด
ทีสามารถขึนลงได้สะดวก และทางลาดนีให้อยู่ใกล้ทจอดรถ
ี
ข้อ 16 ในกรณีทมีี อาคารตามข้อ 3 หลายอาคารอยู่ภายในบริเวณเดียวกันทีมีการใช้อาคารร่วมกัน จะมีรวล้
ั อม
หรือไม่กต็ าม ต้องจัดให้มที างเดินระหว่างอาคารนัน และจากอาคารแต่ละอาคารนันไปสูท่ างสาธารณะ ลานจอดรถหรืออาคารที
จอดรถ
ทางเดินตามวรรคหนึงต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี
(1) พืนทางเดินต้องเรียบ ไม่ลนื และมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(2) หากมีท่อระบายนําหรือรางระบายนําบนพืนต้องมีฝาปิ ดสนิท ถ้าฝาเป็ นแบบตะแกรงหรือแบบรู ต้องมี
ขนาดของช่องตะแกรงหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของรูกว้างไม่เกิน 13 มิลลิเมตร แนวร่องหรือแนวของรางจะต้องขวางกับแนวทาง
เดิน
(3) ในบริเวณทีเป็ นทางแยกหรือทางเลียวให้มพี นผิ
ื วต่างสัมผัส
(4) ในกรณีทมีี สงกี
ิ ดขวางทีจําเป็ นบนทางเดิน ต้องจัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยไม่กดี ขวางทางเดิน และ
จัดให้มพี นผิ
ื วต่างสัมผัสหรือมีการกันเพือให้ทราบก่อนถึงสิงกีดขวาง และอยู่ห่างสิงกีดขวางไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร
(5) ป้ ายหรือสิงอืนใดทีแขวนอยู่เหนือทางเดิน ต้องมีความสูงจากพืนทางเดินไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร
(6) ในกรณีทพืี นทางเดินกับพืนถนนมีระดับต่างกัน ให้มพี นลาดที
ื
มีความลาดชันไม่เกิน 1:10
ข้อ 17 อาคารตามข้อ 3 ทีมีทางเชือมระหว่างอาคาร ต้องมีผนังหรือราวกันตกทังสองด้าน โดยมีราวจับซึงมี
ลักษณะตามข้อ 8(7)(ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ทีผนังหรือราวกันตกนัน และมีทางเดินซึงมีลกั ษณะตามข้อ 16(1) (2) (3) (4) และ (5)
หมวด 6
ประตู
ข้อ 18 ประตูของอาคารตามข้อ 3 ต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี
(1) เปิ ดปิ ดได้ง่าย
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10 (2)

หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้องไม่เกินกว่า 1.3 เซนติเมตร และให้ขอบทังสองด้านมี

ความลาดชันไม่เกิน 1 : 2
10 (3) ช่องประตูตอ
้ งมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 86 เซนติเมตร
(4) ในกรณีทประตู
ี
เป็ นแบบบานเปิ ดผลักเข้าออก เมือเปิ ดออกสูท่ างเดินหรือระเบียงต้องมีพนที
ื ว่างขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(5) ในกรณีทประตู
ี
เป็ นแบบบานเลือนหรือแบบบานเปิ ดให้มมี อื จับทีมีขนาดเท่ากับราวจับตามข้อ 8(7)(ข)
ในแนวดิงทังด้านในและด้านนอกของประตูซงมี
ึ ปลายด้านบนสูงจากพืนไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร และปลายด้านล่างไม่เกิน
800 มิลลิเมตร ในกรณีทเป็
ี นประตูบานเปิ ดออกให้มรี าวจับตามแนวนอนด้านในประตู และในกรณีทเป็
ี นประตูบานเปิ ดเข้าให้มี
ราวจับตามแนวนอนด้านนอกประตู ราวจับดังกล่าวให้สงู จากพืนไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร ยาวไป
ตามความกว้างของประตู
(6) ในกรณีทประตู
ี
เป็ นกระจกหรือลูกฟั กเป็ นกระจก ให้ตดิ เครืองหมายหรือแถบสีทสัี งเกตเห็นได้ชดั
(7) อุปกรณ์เปิ ดปิ ดประตูต้องเป็ นชนิดก้านบิดหรือแกนผลัก อยู่สงู จากพืนไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร
แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร
ประตูตามวรรคหนึงต้องไม่ตดิ ตังอุปกรณ์ชนิดทีบังคับให้บานประตูปิดได้เองทีอาจทําให้ประตูหนีบหรือกระแทกผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ข้อ 19 ข้อกําหนดตามข้อ 18 ไม่ใช้บงั คับกับประตูหนีไฟและประตูเปิ ดปิ ดโดยใช้ระบบอัตโนมัติ
หมวด 7
ห้องส้วม
ข้อ 20 อาคารตามข้อ 3 ทีจัดให้มหี อ้ งส้วมสําหรับบุคคลทัวไป ต้องจัดให้มหี อ้ งส้วมสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ
และคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้องในห้องส้วมนันหรือจะจัดแยกออกมาอยู่ในบริเวณเดียวกันกับห้องส้วมสําหรับบุคคลทัวไป
ก็ได้
11 สถานีบริการนํ ามัน สถานีบริการก๊า ซปิ โ ตรเลีย มเหลว หรือสถานีบริการก๊ าซธรรมชาติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยการ
ควบคุมนํามันเชือเพลิง ต้องจัดให้มหี อ้ งส้วมสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้อง ต่อ 1
จุดให้บริการห้องส้วม
12 ข้อ 21

ห้องส้วมสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี
(1) มีพนที
ื ว่างภายในห้องส้วมเพือให้เก้าอีล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ซงมี
ึ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า

1.50 เมตร
(2) ประตูของห้องทีตังโถส้วมเป็ นแบบบานเลือน หรือเป็ นแบบบานเปิ ดออกสู่ภายนอก โดยต้องเปิ ดค้าง
ได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และต้องมีราวจับแนวนอน และมีสญ
ั ลักษณ์รูปผู้พกิ ารติดไว้ทประตู
ี
ด้านหน้าห้องส้วม ลักษณะของ
ประตูนอกจากทีกล่าวมาข้างต้นให้เป็ นไปตามทีกําหนดในหมวด 6
(3) พืนห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพืนภายนอก ถ้าเป็ นพืนต่างระดับต้องมีลกั ษณะเป็ นทางลาดตาม
หมวด 2 และวัสดุปพู นห้
ื องส้วมต้องไม่ลนื
(4) พืนห้องส้วมต้องมีความลาดชันเพียงพอไปยังช่องระบายนําทิงเพือทีจะไม่ให้มนี ําขังบนพืน
(5) มีโถส้วมชนิดนังราบ สูงจากพืนไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 45 เซนติเมตร และทีปล่อยนํา
เป็ นชนิดคันโยกหรือปุ่มกดขนาดใหญ่หรือชนิดอืนทีสามารถใช้ได้อย่างสะดวก

10

(2) และ (3) ของข้อ 18 แก้ไขโดยข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
วรรคสองของข้อ 20 แก้ไขโดยข้อ 11 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
12 ข้อ 21 แก้ไขโดยข้อ 12 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
11
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(6) มีร าวจับ บริเ วณด้า นทีชิด ผนังเพือช่ว ยในการพยุง ตัว เป็ น ราวจับ ในแนวนอนและแนวดิง โดยมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี
(ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพืนไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 70 เซนติเมตร และ
ให้ยนลํ
ื าออกมาจากด้านหน้าโถส้วมอีกไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 30 เซนติเมตร
(ข) ราวจับในแนวดิงต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนด้านหน้าโถส้วมมีความยาววัดจากปลาย
ของราวจับในแนวนอนขึนไปอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
ทังนี ราวจับตาม (ก) และ (ข) อาจเป็ นราวต่อเนืองกันก็ได้
(7) ด้านข้างโถส้วมด้านทีไม่ชดิ ผนังให้มรี าวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวราบ หรือแนวดิง เมือกาง
ออกให้มรี ะบบล็อกทีผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกได้ง่าย มีระยะห่างจากขอบของโถส้วมไม่น้อยกว่า 15
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 20 เซนติเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร
(8) นอกเหนือจากราวจับตาม (6) และ (7) ต้องมีราวจับเพือนํ าไปสู่สุขภัณฑ์อืนๆ ภายในห้องส้วม มี
ความสูงจากพืนไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
(9) ติดตังระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผทู้ อยู
ี ่ภายนอกแจ้งภัยแก่ผพู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผพู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหาผูช้ ่วยใน
กรณีทเกิ
ี ดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องส้วม โดยมีป่ ุมกดหรือปุ่มสัมผัสให้สญ
ั ญาณทํางานซึงติดตังอยู่ในตําแหน่ งทีผูพ้ กิ ารหรือทุพพล
ภาพ และคนชราสามารถใช้งานได้สะดวก
(10) มีอ่างล้างมือโดยมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี
(ก) ใต้อ่างล้างมือด้านทีติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็ นทีว่าง เพือให้เก้าอีล้อสามารถสอดเข้าไปได้
โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร และต้องอยู่ในตําแหน่งทีผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าประชิด
ได้โดยไม่มสี งกี
ิ ดขวาง
(ข) ความสูงจากพืนถึงขอบบนของอ่างไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 80 เซนติเมตร และมี
ราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิงทังสองข้างของอ่าง
(ค) ก๊อกนําเป็ นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ
ข้อ 22 ในกรณีทห้ี องส้วมสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราอยู่ภายในห้องส้วมทีจัดไว้สาํ หรับบุคคลทัวไป
และมีทางเข้าก่อนถึงตัวห้องส้วม ต้องจัดให้ห้องส้วมสําหรับผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราอยู่ในตําแหน่ งทีผู้พกิ ารหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
ห้องส้วมสําหรับบุคคลทัวไปตามวรรคหนึง หากได้จดั สําหรับผูช้ ายและผูห้ ญิงต่างหากจากกันให้มอี กั ษรเบรลล์แสดง
ให้รวู้ ่าเป็ นห้องส้วมชายหรือหญิงติดไว้ทผนั
ี งข้างทางเข้าในตําแหน่งทีสามารถสัมผัสได้ดว้ ย
13 ข้อ 23

ในกรณีทเป็
ี นห้องส้วมสําหรับผูช้ ายทีมิใช่หอ้ งส้วมสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามข้อ 20
และข้อ 21 ให้มที ถ่ี ายปั สสาวะทีมีระดับสูงจากพืนไม่เกิน 40 เซนติเมตร อย่างน้อย 1 ที และมีราวจับ
ข้อ 24 ราวจับห้องส้วมให้มลี กั ษณะตามทีกําหนดในข้อ 8(7)(ก) และ (ข)
หมวด 8
พืนผิวต่างสัมผัส
14 ข้อ 25

อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มพี นผิ
ื วต่างสัมผัส ดังนี
(1) พืนผิวต่างสัมผัสชนิดเตือนทีพืน ให้ตดิ ตังบริเวณต่างระดับทีมีระดับต่างกันเกิน 15 เซนติเมตร ทีทาง
ขึนและทางลงของทางลาดหรือบันได ทีพืนด้านหน้าและด้านหลังประตูทางเข้าออกอาคาร ทีพืนด้านหน้าของประตูหอ้ งส้วม ที
13
14

ข้อ 23 แก้ไขโดยข้อ 13 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
ข้อ 25 แก้ไขโดยข้อ 14 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
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พืนด้านหน้าของช่องประตูลฟิ ต์ และบริเวณทีมีสงกี
ิ ดขวาง โดยมีความกว้าง 30 เซนติเมตร และมีความยาวเท่ากับและขนานไป
กับความกว้างของช่องทางเดินของพืนต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตู และขอบของพืนผิวต่างสัมผัสต้องอยู่ห่างจาก
จุดเริมต้นของทางขึนหรือทางลงของพืนต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตู ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ในกรณีของสถานี
ขนส่งมวลชนทีไม่มปี ระตูหรือแผงกันให้ขอบนอกของพืนผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากขอบของชานชาลาไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
แต่ไม่เกิน 75 เซนติเมตร
(2) พืนผิวต่างสัมผัสชนิดนําทาง ให้ตดิ ตังในทิศทางทีนําไปสู่ทางเข้าออกอาคารจุดบริการข้อมูลข่าวสาร
หรือประชาสัมพันธ์ ห้องนํา ห้องส้วม ลิฟต์ หรือบันได
หมวด 9
โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม ศาสนสถานหรือฌาปนสถาน และอาคารประเภทและลักษณะอืน
15

16 ข้อ 26

อาคารตามข้อ 3 ทีเป็ นโรงมหรสพหรือหอประชุมต้องจัดให้มพี นที
ื สําหรับเก้าอีล้อ ดังต่อไปนี
(1) จํานวนทีนังไม่เกิน 100 ทีนัง ให้มพี นที
ื สําหรับเก้าอีล้อไม่น้อยกว่า 2 ที
(2) ในกรณีทมีี ทนัี งเกินกว่า 100 ทีนังขึนไป ให้เพิมพืนทีสําหรับเก้าอีล้อ 1 ทีต่อทุก 50 ทีนังทีเพิมขึน
เศษของ 50 ทีนัง ให้คดิ เป็ น 50 ทีนัง
(3) พืนทีสําหรับเก้าอีล้อต้องเป็ นพืนทีราบอยู่ในตําแหน่ งทีเข้าออกได้สะดวก มีขนาดของพืนทีกว้างไม่
น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร
16 ข้อ 27

อาคารตามข้อ 3 ทีเป็ นโรงแรมต้องจัดให้มหี อ้ งพักทีมีสงอํ
ิ านวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ
และคนชราทุกชัน ชันละไม่น้อยกว่า 1 ห้อง และในกรณีทโรงแรมมี
ี
ลกั ษณะเป็ นอาคารชันเดียวต้องจัดให้มหี อ้ งพักทีมีสงอํ
ิ านวย
ความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพและคนชรา ดังต่อไปนี
(1) จํานวนห้องพักไม่เกิน 10 ห้อง ให้มหี อ้ งพักทีมีสงอํ
ิ านวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ
และคนชรา ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง
(2) ในกรณีทมีี หอ้ งพักเกินกว่า 10 ห้องขึนไป ให้เพิมห้องพักทีมีสงอํ
ิ านวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ าร
หรือทุพพลภาพ และคนชรา 1 ห้องต่อทุก 10 ห้องทีเพิมขึน เศษของ 10 ห้อง ให้คดิ เป็ น 10 ห้อง
17 ข้ อ

27/1 ห้ อ งพัก ทีมีส ิงอํ า นวยความสะดวกสํ า หรับ ผู้พิก ารหรือ ทุ พ พลภาพ และคนชรา ตามข้อ 27 ต้ อ งมี
ส่วนประกอบและมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี
(1) อยู่ใกล้บนั ไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟต์ดบั เพลิง
(2) ภายในห้องพักต้องจัดให้มสี ญ
ั ญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยทังสัญญาณทีเป็ นเสียงและแสง และระบบ
สันสะเทือนติดตังบริเวณทีนอนในกรณีเกิดอัคคีภยั หรือเหตุอนั ตรายอย่างอืนเพือให้ผู้ทอยู
ี ่ภายในห้องพักทราบ และมีสวิตช์
สัญญาณแสงและสวิตช์สญ
ั ญาณเสียงแจ้งภัยหรือเรียกให้ผทู้ อยู
ี ่ภายนอกทราบว่ามีคนอยู่ในห้องพัก
(3) มีแผนผังต่างสัมผัสแสดงตําแหน่งของห้องพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสู่บนั ไดหนีไฟ โดยติดไว้ที
กึงกลางบานประตูดา้ นในและอยู่สงู จากพืนไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร แต่ไม่เกิน 1.70 เมตร
ข้อ 28 ห้องพักในโรงแรมทีจัดสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมีทอาบนํ
ี
าซึงเป็ นแบบฝั กบัวหรือ
แบบอ่างอาบนํา โดยมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี
(1) ทีอาบนําแบบฝั กบัว
(ก) มีพืนทีว่างขนาดความกว้างไม่น้อยกว่ า 1,100 มิลลิเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 1,200
มิลลิเมตร
15

ชือหมวด 9 แก้ไขโดยข้อ 15 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
ข้อ 26 และข้อ 27 แก้ไขโดยข้อ 16 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
17 ข้อ 27/1 เพิมเติมโดยข้อ 17 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
16
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(ข) มีทนัี งสําหรับอาบนําทีมีความสูงจากพืนไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร
(ค) มีราวจับในแนวนอนทีด้านข้างของทีนัง มีความสูงจากพืนไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
700 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวดิงต่อจากปลายของราวจับใน
แนวนอน และมีความยาวจากปลายของราวจับในแนวนอนขึนไปอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร
(2) ทีอาบนําแบบอ่างอาบนํา
(ก) มีราวจับในแนวดิงอยู่ห่างจากผนังด้านหัวอ่างอาบนํา 600 มิลลิเมตร โดยปลายด้านล่างอยู่สูง
จากพืนไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร มีความยาวอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร
(ข) มีราวจับในแนวนอนทีปลายของราวจับในแนวดิง และยาวไปจนจดผนังห้องอาบนําด้านท้ายอ่าง
อาบนํา
ราวจับในแนวนอนและในแนวดิงอาจเป็ นราวต่อเนืองกันก็ได้ และมีลกั ษณะตามทีกําหนดในข้อ 8(7)(ก) และ (ข)
(3) สิงของ เครืองใช้หรืออุปกรณ์ภายในทีอาบนําให้อยู่สงู จากพืนไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
1,200 มิลลิเมตร
18 ข้อ 28/1

อาคารตามข้อ 3 ทีเป็ นศาสนสถานหรือฌาปนสถาน หากไม่สามารถจัดให้มที างลาดหรือลิฟต์ตามข้อ 7 ข้อ
8 ข้อ 9 และข้อ 10 ได้ อย่างน้อยต้องจัดให้มอี ุปกรณ์ขนลงทางดิ
ึ
งทีผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้าใช้ได้
18 ข้อ 28/2 อาคารตามข้อ

3 ทีเป็ นอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ให้จดั ให้มสี งอํ
ิ านวยความสะดวกสําหรับ
ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราในทุกชันของอาคารทีมีพนที
ื ใช้สอยทีใช้ประโยชน์ร่วมกันทีมิใช่ทางเดินร่วมกัน
18 ข้อ 28/3 อาคารตามข้อ

3 ทีเป็ นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ ต้องจัดให้มพี นที
ื หลบภัย ระบบการเตือนภัย
และการขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
บทเฉพาะกาล
ข้อ 29 อาคารทีมีอยู่ก่อน หรือได้รบั อนุ ญาตหรือได้ยนขออนุ
ื
ญาตก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร หรือได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถินและได้ดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิแล้ว ก่อนวันทีกฎกระทรวงนีใช้บงั คับ ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ าม
กฎกระทรวงนี
ข้อ 30 การดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารทีได้รบั ยกเว้นตามข้อ 29 ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวง
นี ทังนี ภายใต้เงือนไขดังต่อไปนี
(1) ไม่เป็ นการเพิมพืนทีอาคารรวมกันทุกชันเกินร้อยละสองของพืนทีอาคารรวมกันทุกชันทีได้รบั อนุญาต
ไว้ก่อนกฎกระทรวงนีใช้บงั คับ
(2) ไม่เป็ นการเพิมความสูงของอาคาร
(3) ไม่เป็ นการเพิมพืนทีปกคลุมดิน
(4) ไม่เป็ นการเปลียนตําแหน่งหรือขอบเขตของอาคารให้ผดิ ไปจากทีได้รบั อนุญาตไว้ก่อนกฎกระทรวงนี
ใช้บงั คับ
การดัดแปลงอาคารทีไม่เป็ นไปตามเงือนไขในวรรคหนึง หรือการเปลียนการใช้อาคารทีเข้าลักษณะอาคารตามข้อ 3
ต้องจัดให้มสี งอํ
ิ านวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15
ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 25
ให้ไว้ ณ วันที 8 มิถุนายน พ.ศ. 2548
พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
18

ข้อ 28/1 ข้อ 28/2 และข้อ 28/3 เพิมเติมโดยข้อ 18 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี คือ โดยทีเป็ นการสมควรกําหนดให้อาคารบางประเภทต้องมีสงอํ
ิ านวย
ความสะดวกสําหรับผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา เพือให้บุคคลดังกล่าวมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่ างๆ ในสังคมได้
ประกอบกับมาตรา 55 และมาตรา 80 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บญ
ั ญัตวิ ่าบุคคลดังกล่าวมีสทิ ธิได้รบั
สิงอํานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะ ความช่วยเหลืออืน และการสงเคราะห์จากรัฐ จึงจําเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที 52ก วันที 2 กรกฎาคม 2548

กฎกระทรวงกําหนดสิ งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2564
ข้อ 19 อาคารตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. 2548 และอาคารตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พกิ ารหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวงนี ทีมีอยู่แล้วก่อนวันทีกฎกระทรวงนีใช้บงั คับ หรือทีได้รบั
ใบอนุ ญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลียนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และยังก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือเปลียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ หรือทีได้ยนขออนุ
ื
ญาตหรือได้แจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลียนการใช้อาคารต่อ
เจ้าพนักงานท้องถินตามมาตรา 39 ทวิ ไว้ก่อนวันทีกฎกระทรวงนีใช้บงั คับ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงาน
ท้องถิน ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงนี
ข้อ 20 อาคารตามข้อ 19 หากประสงค์จะดัดแปลงอาคารภายหลังทีกฎกระทรวงนีใช้บงั คับ ให้ได้รบั การยกเว้นไม่
ต้องปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงนี เมือได้ปฏิบตั ติ ามเงือนไข ดังต่อไปนี
(1) ไม่เป็ นการเพิมพืนทีอาคารรวมกันทุกชันเกินร้อยละสองของพืนทีอาคารรวมกันทุกชันทีได้รบั อนุญาต
ไว้ก่อนกฎกระทรวงนีใช้บงั คับ
(2) ไม่เป็ นการเพิมความสูงของอาคาร
(3) ไม่เป็ นการเพิมพืนทีปกคลุมดิน
(4) ไม่เป็ นการเปลียนตําแหน่งหรือขอบเขตของอาคารให้ผดิ ไปจากทีได้รบั อนุญาตไว้ก่อนกฎกระทรวงนี
ใช้บงั คับ
การดัดแปลงอาคารทีไม่เป็ นไปตามเงือนไขในวรรคหนึง หรือมีการเปลียนการใช้อาคารให้เป็ นอาคารตามข้อ 3 แห่ง
กฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ซึงแก้ไขเพิมเติม
โดยกฎกระทรวงนี ต้องจัดให้มสี งอํ
ิ านวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 15 ข้อ 19
ข้อ 22 และข้อ 24 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.
2548 และข้อ 6 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 18 ข้อ 20 ข้อ 21 ข้อ 23 และข้อ 25 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิงอํานวยความสะดวก
ในอาคารสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวงนีด้วย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที 16 ก วันที 4 มีนาคม 2564
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