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กฎกระทรวง  
กาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคาร 

สาํหรบัผูพิ้การหรือทุพพลภาพ และคนชรา  

พ.ศ. 2548 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5(3) แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 8(1) (4) (5) (6) (7) 
(8) และ (9)  แห่งพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) 
พ.ศ. 2543 อนัเป็นพระราชบญัญัติที�มีบทบญัญตัิบางประการเกี�ยวกบัการจํากดัสทิธแิละเสรีภาพของบุคคล ซึ�งมาตรา 29  
ประกอบกบัมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิให้
กระทําไดโ้ดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปนี� 

 ข้อ 1 กฎกระทรวงนี�ใหใ้ชบ้งัคบัเมื�อพน้กาํหนดหกสบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี� 

 1 “สิ �งอํานวยความสะดวกสําหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความว่า ส่วนของอาคารที�สร้างขึ�นและ
อุปกรณ์อนัเป็นส่วนประกอบของอาคารที�ติดหรอืตั �งอยู่ภายในและภายนอกอาคาร เพื�ออํานวยความสะดวกในการใช้อาคาร
สาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา และใหห้มายความรวมถงึพื�นที�โดยรอบอาคารนั �นดว้ย 
 “ลฟิต”์ หมายความว่า อุปกรณ์ที�ใชส้าํหรบันําคนขึ�นลงระหว่างพื�นของอาคารที�ต่างระดบักนั แต่ไม่ใช่บนัไดเลื�อนหรอื
ทางเลื�อน 
 “พื�นผวิต่างสมัผสั” หมายความว่า พื�นผวิที�มผีวิสมัผสัและสซีึ�งมคีวามแตกต่างไปจากพื�นผวิและสใีนบรเิวณขา้งเคยีง
ซึ�งคนพกิารทางการมองเหน็สามารถสมัผสัได ้
 “ความกวา้งสทุธ”ิ หมายความว่า ความกวา้งที�วดัจากจุดหนึ�งไปยงัอกีจุดหนึ�งโดยปราศจากสิ�งใดๆ กดีขวาง 
 2 “พื�นที �หลบภยั” หมายความว่า พื�นที�ที�จดัไวภ้ายในและภายนอกอาคารสําหรบัเป็นพื�นที�พกัรอการช่วยเหลอื กรณี
เกดิอคัคภียัหรอืเหตุฉุกเฉิน 
 2 “ที �จอดรถสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความว่า ที�จอดรถสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และ
คนชราที�มคีวามบกพร่องหรอืสญูเสยีความสามารถของอวยัวะในการเคลื�อนไหว 

 3 ข้อ 3 อาคารประเภทและลกัษณะดงัต่อไปนี� ต้องจดัใหม้สีิ�งอํานวยความสะดวกสาํหรบัผู้พกิารหรอืทุพพลภาพ 

และคนชรา ตามที�กาํหนดในกฎกระทรวงนี� 
  (1) อาคารที�ให้บริการสาธารณะ ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคาร
ประกอบของสนามกฬีากลางแจง้หรอืสนามกฬีาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า สถานบรกิาร ฌาปนสถาน ศาสน
สถาน พพิธิภณัฑสถาน และสถานีขนสง่มวลชน 
  (2) สถานพยาบาลทั �งของรฐัและเอกชน 
  (3) อาคารที�ประกอบกจิการใหบ้รกิารหรอืรบัดแูลเดก็ ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ หรอืคนชรา 
  (4) อาคารที�ทําการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐัที�
จดัตั �งขึ�นตามกฎหมาย 
  (5) สาํนกังาน อาคารอยู่อาศยัรวม อาคารชุด หรอืหอพกั ที�เป็นอาคารขนาดใหญ่ 

                                                
1 บทนิยาม แกไ้ขโดยขอ้ 1 แหง่กฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
2 บทนิยาม เพิ�มเตมิโดยขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
3 ขอ้ 3 แกไ้ขโดยขอ้ 3 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
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  (6) อาคารพาณิชยกรรมหรอือาคารพาณิชยกรรมประเภทคา้ปลกีคา้ส่งที�มพีื�นที�สําหรบัประกอบกจิการ
ตั �งแต่ 50 ตารางเมตรขึ�นไป 
  (7) สถานีบรกิารนํ�ามนั สถานีบรกิารก๊าซปิโตรเลยีมเหลว หรอืสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาต ิตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการควบคุมนํ�ามนัเชื�อเพลงิ 

หมวด 1   

ป้ายแสดงสิ�งอาํนวยความสะดวก 

 4 ข้อ 3/1 รายละเอยีดเกี�ยวกบัป้ายสญัลกัษณ์ รปูสญัลกัษณ์ เครื�องหมาย โครงสรา้ง ขนาด การจดัวาง และตําแหน่ง

ที�ตั �งของสิ�งอํานวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา นอกจากจะไดก้ําหนดไวใ้นหมวด 1 ป้ายแสดงสิ�ง
อํานวยความสะดวก หมวด 2 ทางลาดและลฟิต์ หมวด 3 บนัได หมวด 4 ที�จอดรถ หมวด 5 ทางเขา้อาคาร ทางเดนิระหว่าง
อาคาร และทางเชื�อมระหว่างอาคาร หมวด 6 ประตู หมวด 7 ห้องสว้ม หมวด 8 พื�นผวิต่างสมัผสั และหมวด 9 โรงมหรสพ 
หอประชุม โรงแรม ศาสนสถานหรอืฌาปนสถาน และอาคารประเภทและลกัษณะอื�นแลว้ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานอื�นที�ไดร้บัการ
ยอมรบัทั �วไปและกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเหน็ชอบ 

 ข้อ 4 อาคารตามขอ้ 3 ต้องจดัใหม้ป้ีายแสดงสิ�งอํานวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา 

ตามสมควร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 
  (1) สญัลกัษณ์รปูผูพ้กิาร 
  (2) เครื�องหมายแสดงทางไปสูส่ ิ�งอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา 
  (3) สญัลกัษณ์ หรอืตวัอกัษรแสดงประเภทของสิ�งอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพ และ
คนชรา 

 ข้อ 5 สญัลกัษณ์รปูผูพ้กิาร เครื�องหมายแสดงทางไปสูส่ ิ�งอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และ

คนชรา และสญัลกัษณ์หรอืตวัอกัษรแสดงประเภทของสิ�งอํานวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา ตาม
ขอ้ 4 ใหเ้ป็นสขีาว โดยพื�นป้ายเป็นสนํี�าเงนิ หรอืเป็นสนํี�าเงนิ โดยพื�นป้ายเป็นสขีาว 

 5 ข้อ 6 ป้ายแสดงสิ�งอํานวยความสะดวกสําหรบัผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมีความชดัเจนและ

มองเหน็ไดใ้นเวลากลางวนัและกลางคนื สมัผสัและรบัรูไ้ด ้

หมวด 2   

ทางลาดและลิฟต ์

 6 ข้อ 7 อาคารตามขอ้ 3 หากระดบัพื�นภายในอาคาร หรอืระดบัพื�นภายในอาคารกบัภายนอกอาคาร หรอืระดบัพื�น

ทางเดนิภายนอกอาคาร มคีวามต่างระดบักนัเกนิ 1.3 เซนติเมตร ให้มทีางลาดระหว่างพื�นที�ต่างระดบักนั แต่ถ้ามคีวามต่าง
ระดบักนัตั �งแต่ 6.4 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.3 เซนตเิมตร ตอ้งปาดมุมพื�นสว่นที�ต่างระดบักนัใหม้คีวามลาดชนั 1 : 2 

 6 ข้อ 8 ทางลาดใหม้ลีกัษณะ ดงัต่อไปนี� 

  (1) พื�นผวิทางลาดตอ้งเป็นวสัดุที�ไม่ลื�น 
  (2) พื�นผวิของจุดต่อเนื�องระหว่างพื�นกบัทางลาดตอ้งเรยีบไม่สะดุด 
  (3) มคีวามกวา้งสทุธไิม่น้อยกว่า 90 เซนตเิมตร ในกรณเีป็นทางลาดแบบสองทางสวนกนัใหม้คีวามกวา้ง
สทุธไิม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
  (4) มพีื�นที�หน้าทางลาดเป็นที�ว่างยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 

                                                
4 ขอ้ 3/1 เพิ�มเตมิโดยขอ้ 4 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
5 ขอ้ 6 แกไ้ขโดยขอ้ 5 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
6 ขอ้ 7 และขอ้ 8 แกไ้ขโดยขอ้ 6 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
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  (5) มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 12 และมคีวามยาวชว่งละไม่เกนิ 6 เมตร ในกรณีที�ทางลาดยาวเกนิ 6 เมตร 
ตอ้งจดัใหม้ชีานพกัยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร คั �นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด 
  (6) ทางลาดดา้นที�ไม่มผีนงักั �นใหย้กขอบสงูจากพื�นผวิของทางลาดไม่น้อยกว่า 10 เซนตเิมตร และตอ้งมี
ราวจบัและราวกนัตก 
  (7) ทางลาดที�มคีวามยาวตั �งแต่ 1.80 เมตรขึ�นไป ต้องมีราวจบัทั �งสองด้าน และทางลาดที�มคีวามกว้าง
ตั �งแต่ 3 เมตรขึ�นไป ต้องมรีาวจบัห่างกนัไม่เกนิ 1.50 เมตร ทั �งนี� กรณีที�ต้องตดิตั �งราวจบัเพิ�มเตมิ ทางลาดนั �นจะตอ้งเหลอืพื�นที�
เพยีงพอที�ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ หรอืคนชราที�ใชเ้กา้อี�ลอ้สามารถเขา้ออกไดอ้ย่างสะดวก โดยราวจบัใหม้ลีกัษณะ ดงัต่อไปนี� 
   (ก) ทาํดว้ยวสัดุเรยีบ มคีวามมั �นคงแขง็แรง ไม่เป็นอนัตรายในการจบัและไม่ลื�น 
   (ข) มลีกัษณะกลมหรอืมลีกัษณะมนไม่มเีหลี�ยม โดยมเีสน้ผ่านศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 3 เซนตเิมตร 
แต่ไม่เกนิ 4 เซนตเิมตร 
   (ค) สงูจากพื�นไม่น้อยกว่า 75 เซนตเิมตร แต่ไม่เกนิ 90 เซนตเิมตร 
   (ง) ราวจบัดา้นที�อยู่ตดิผนงัใหม้รีะยะห่างจากผนงัไม่น้อยกว่า 4 เซนตเิมตร มคีวามสงูจากจุดยดึไม่
น้อยกว่า 10 เซนตเิมตร และผนงับรเิวณราวจบัตอ้งเป็นผนงัเรยีบ 
   (จ) ราวจบัต้องยาวต่อเนื�องกนัหรอืในกรณีที�ไม่สามารถทําใหต่้อเนื�องกนัไดใ้หม้รีะยะห่างไม่เกนิ 5 
เซนตเิมตร และส่วนที�ยดึตดิกบัผนงัจะตอ้งไม่กดีขวางหรอืเป็นอุปสรรคต่อการใชข้องคนพกิารทางการมองเหน็ 
   (ฉ) ปลายของราวจบัใหย้ื�นเลยจากจุดเริ�มต้นและจุดสิ�นสุดของทางลาดไม่น้อยกว่า 30 เซนตเิมตร 
โดยปลายราวจบัตอ้งงอหรอืเกบ็ได ้
  (8) มป้ีายแสดงทศิทาง ตําแหน่ง หรอืหมายเลขชั �นของอาคารที�คนพกิารทางการมองเหน็และคนชรา
สามารถทราบความหมายได ้โดยตั �งอยู่บรเิวณทางขึ�นและทางลงของทางลาดที�เชื�อมระหว่างชั �นของอาคาร 
  (9) มสีญัลกัษณ์รปูผูพ้กิารตดิไวใ้นบรเิวณทางลาดที�จดัไวใ้หแ้ก่ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา 

 ข้อ 9 อาคารตามขอ้ 3 ที�มจีํานวนชั �นตั �งแต่สองชั �นขึ�นไปต้องจดัใหม้ลีฟิต์หรอืทางลาดที�ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ 

และคนชราใชไ้ดร้ะหว่างชั �นของอาคาร 
 ลฟิตท์ี�ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราใชไ้ดต้อ้งสามารถขึ�นลงไดทุ้กชั �น มรีะบบควบคุมลฟิตท์ี�ผูพ้กิารหรอืทุพพล
ภาพ และคนชราสามารถควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่างปลอดภยั และจดัไว้ในบรเิวณที�ผู้พกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา
สามารถใชไ้ดส้ะดวก 
 ใหม้สีญัลกัษณ์รปูผูพ้กิารตดิไวท้ี�ช่องประตูดา้นนอกของลฟิตท์ี�จดัไวใ้หผู้พ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราใชไ้ด ้

 7 ข้อ 10 ลฟิตท์ี�ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราใชไ้ดท้ี�มลีกัษณะเป็นหอ้งลฟิตต์อ้งมลีกัษณะ ดงัต่อไปนี� 

  (1) ขนาดของหอ้งลฟิตต์้องมคีวามกวา้งไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร หรอืมคีวาม
กว้างไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร และมชี่องกระจกใสนิรภยัที�สามารถ
มองเหน็ระหว่างภายนอกและภายในได ้ขนาดกวา้งไม่น้อยกว่า 20 เซนตเิมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80 เซนตเิมตร และสงูจากพื�น
ไม่เกนิ 1.10 เมตร 
  (2) ช่องประตูลฟิตต์อ้งมคีวามกวา้งสทุธไิม่น้อยกว่า 90 เซนตเิมตร และตอ้งมรีะบบแสงเพื�อป้องกนัไม่ให้
ประตูลฟิตห์นีบผูโ้ดยสาร 
  (3) มพีื�นผวิต่างสมัผสับนพื�นบรเิวณหน้าประตูลฟิต์กวา้ง 30 เซนตเิมตร และยาว 90 เซนตเิมตร ซึ�งอยู่
ห่างจากประตูลฟิตไ์ม่น้อยกว่า 30 เซนตเิมตร แต่ไม่เกนิ 60 เซนตเิมตร 
  (4) ปุ่ มกดเรยีกลฟิต ์ปุ่ มบงัคบัลฟิต ์และปุ่ มสญัญาณแจง้เหตุฉุกเฉินตอ้งมลีกัษณะ ดงัต่อไปนี� 
   (ก) ปุ่ มล่างสุดอยู่สูงจากพื�นไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ปุ่ มบนสุดอยู่สูงจากพื�นไม่เกินกว่า 1.20 
เมตร และห่างจากมุมภายในหอ้งลฟิตไ์ม่น้อยกว่า 40 เซนตเิมตร ในกรณีที�หอ้งลฟิตม์ขีนาดกวา้งและยาวน้อยกว่า 1.50 เมตร 

                                                
7 ขอ้ 10 แกไ้ขโดยขอ้ 7 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
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   (ข) มขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 2 เซนตเิมตร มอีกัษรเบรลลก์ํากบัไวทุ้กปุ่ ม เมื�อกดปุ่ ม
จะตอ้งมเีสยีงดงัและมแีสง 
   (ค) ไม่มสีิ�งกดีขวางบรเิวณที�กดปุ่ มลฟิต ์
  (5) มรีาวจบัโดยรอบภายในลฟิต ์โดยราวจบัมลีกัษณะตามที�กาํหนดในขอ้ 8 (7) (ก) (ข) (ค) และ (ง) 
  (6) มตีวัเลข เสยีง และแสงไฟบอกตําแหน่งชั �นต่างๆ เมื�อลฟิตห์ยุด และขึ�นหรอืลง 
  (7) มป้ีายแสดงหมายเลขชั �นและแสดงทศิทางขึ�นลงของลฟิต์ ซึ�งมแีสงไฟบรเิวณโถงหน้าประตูลฟิตแ์ละ
ตดิอยู่ในตําแหน่งที�เหน็ไดช้ดัเจน 
  (8) ในกรณีที�ลฟิตข์ดัขอ้งใหม้ทีั �งเสยีงและแสงไฟเตอืนภยัเป็นไฟกระพรบิสแีดง เพื�อใหค้นพกิารทางการ
มองเหน็และคนพกิารทางการไดย้นิหรอืสื�อความหมายทราบ และใหม้ไีฟกระพรบิสเีขยีวเป็นสญัญาณใหค้นพกิารทางการไดย้นิ
หรอืสื�อความหมายไดท้ราบว่าผูท้ี�อยู่ขา้งนอกรบัทราบแลว้ว่าลฟิตข์ดัขอ้งและกาํลงัใหค้วามช่วยเหลอือยู ่
  (9) มโีทรศพัทแ์จง้เหตุฉุกเฉินภายในลฟิต์ซึ�งสามารถตดิต่อกบัภายนอกได ้โดยตอ้งอยู่สงูจากพื�นไม่น้อย
กว่า 90 เซนตเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.20 เมตร 
  (10) มีระบบชุดไฟฟ้าสํารองสําหรบักรณีไฟฟ้าปกติหยุดทํางาน ลิฟต์จะไม่หยุดค้างระหว่างชั �น แต่จะ
สามารถเคลื�อนที�มายงัชั �นที�ใกลท้ี�สดุและบานประตูลฟิตต์อ้งเปิดออกได ้
  (11) ภายในหอ้งลฟิต์ต้องมรีะบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและระบบพดัลมระบายอากาศซึ�งสามารถทาํงาน
ไดอ้ย่างต่อเนื�องไม่น้อยกว่า 1 ชั �วโมง ในกรณีระบบไฟฟ้าปกตหิยุดทาํงาน 

หมวด 3   

บนัได 

 8 ข้อ 11 อาคารตามขอ้ 3 ที�มบีนัไดภายในหรอืภายนอกอาคาร ตอ้งจดัใหม้บีนัไดที�มลีกัษณะ ดงัต่อไปนี� 

  (1) มรีาวจบับนัไดทั �งสองขา้งในกรณีที�พื�นมคีวามต่างระดบักนัตั �งแต่ 60 เซนตเิมตรขึ�นไป โดยใหร้าวจบั
มลีกัษณะตามที�กาํหนดในขอ้ 8 (7) 
  (2) ขั �นบนัไดแต่ละช่วงตอ้งมคีวามสงูของลูกตั �งและความลกึของลกูนอนสมํ�าเสมอตลอดทั �งช่วงบนัได ลกู
ตั �งสงูไม่เกนิ 18 เซนตเิมตร โดยผลรวมของลกูตั �งกบัลกูนอนไม่น้อยกว่า 43 เซนตเิมตร และไม่เกนิ 48 เซนตเิมตร 
  (3) พื�นผวิของบนัไดตอ้งใชว้สัดุที�ไม่ลื�น 
  (4) ลกูตั �งบนัไดหา้มเปิดเป็นช่องโล่ง เวน้แต่ลกูนอนบนัไดยกขอบดา้นในสงูไม่น้อยกว่า 5 เซนตเิมตร 
  (5) มป้ีายแสดงทศิทาง ตําแหน่ง หรอืหมายเลขชั �นของอาคารที�สามารถทราบความหมายได ้โดยตั �งอยู่
บรเิวณทางขึ�นและทางลงของบนัไดที�เชื�อมระหว่างชั �นของอาคาร 

หมวด 4   

ที�จอดรถ 

 9 ข้อ 12 อาคารตามขอ้ 3 ตอ้งจดัใหม้ทีี�จอดรถสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา ดงัต่อไปนี� 

  (1) จาํนวนที�จอดรถไม่เกนิ 25 คนั ใหม้ทีี�จอดรถไม่น้อยกว่า 1 คนั 
  (2) จาํนวนที�จอดรถตั �งแต่ 26 คนั แต่ไม่เกนิ 50 คนั ใหม้ทีี�จอดรถไม่น้อยกว่า 2 คนั 
  (3) จาํนวนที�จอดรถตั �งแต่ 51 คนั แต่ไม่เกนิ 75 คนั ใหม้ทีี�จอดรถไม่น้อยกว่า 3 คนั 
  (4) จาํนวนที�จอดรถตั �งแต่ 76 คนั แต่ไม่เกนิ 100 คนั ใหม้ทีี�จอดรถไม่น้อยกว่า 4 คนั 
  (5) จาํนวนที�จอดรถตั �งแต่ 101 คนั แต่ไม่เกนิ 150 คนั ใหม้ทีี�จอดรถไม่น้อยกว่า 5 คนั 
  (6) จํานวนที�จอดรถตั �งแต่ 151 คนั แต่ไม่เกนิ 200 คนั ใหม้ทีี�จอดรถไม่น้อยกว่า 6 คนั และเพิ�มขึ�นอกี 1 
คนั สาํหรบัที�จอดรถทุกจาํนวนรถ 100 คนัที�เพิ�มขึ�น เศษของ 100 คนั หากเกนิกว่า 50 คนั ใหค้ดิเป็น 100 คนั 
                                                
8 ขอ้ 11 แกไ้ขโดยขอ้ 8 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
9 ขอ้ 12 ขอ้ 13 และขอ้ 14 แกไ้ขโดยขอ้ 9 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
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 9 ข้อ 13 ที�จอดรถสําหรบัผู้พกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราใหจ้ดัไว้ใกล้ทางเขา้ออกอาคารใหม้ากที�สุด มพีื�นผวิ

เรยีบ มรีะดบัเสมอกนั และมสีญัลกัษณ์รูปผู้พกิารอยู่บนพื�นของที�จอดรถในลกัษณะที�ติดฝั �งเสน้ทางจราจรมากที�สุด มคีวาม
กวา้งและยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนตเิมตร และมป้ีายแสดงที�จอดรถสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา ขนาดกวา้งและ
ยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนตเิมตร ตดิตั �งอยู่สงูจากพื�นไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรอืตดิตั �งบนผนงัของช่องจอดรถ ขนาดกวา้งและยาว
ไม่น้อยกว่า 30 เซนตเิมตร อยู่สงูจากพื�นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 

 9 ข้อ 14 ลกัษณะและขนาดของที�จอดรถสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 และขอ้ 3 

แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ และ
จดัใหม้ทีี�ว่างดา้นขา้งที�จอดรถกวา้งไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตลอดความยาวของที�จอดรถ โดยที�ว่างดงักล่าวต้องมลีกัษณะพื�นผวิ
เรยีบและมรีะดบัเสมอกบัที�จอดรถ 

หมวด 5   

ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื�อมระหวา่งอาคาร 

 ข้อ 15 อาคารตามข้อ 3 ต้องจดัให้มีทางเข้าอาคารเพื�อให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้โดยมี

ลกัษณะ ดงัต่อไปนี� 
  (1) เป็นพื�นผวิเรยีบเสมอกนั ไม่ลื�น ไม่มสีิ�งกดีขวาง หรอืส่วนของอาคารยื�นลํ�าออกมาเป็นอุปสรรคหรอื
อาจทาํใหเ้กดิอนัตรายต่อผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา 
  (2) อยู่ในระดบัเดยีวกบัพื�นถนนภายนอกอาคารหรอืพื�นลานจอดรถ ในกรณีที�อยู่ต่างระดบัตอ้งมทีางลาด
ที�สามารถขึ�นลงไดส้ะดวก และทางลาดนี�ใหอ้ยู่ใกลท้ี�จอดรถ 

 ข้อ 16 ในกรณีที�มอีาคารตามขอ้ 3 หลายอาคารอยู่ภายในบรเิวณเดยีวกนัที�มกีารใช้อาคารร่วมกนั จะมรีั �วล้อม

หรอืไม่กต็าม ตอ้งจดัใหม้ทีางเดนิระหว่างอาคารนั �น และจากอาคารแต่ละอาคารนั �นไปสูท่างสาธารณะ ลานจอดรถหรอือาคารที�
จอดรถ 
 ทางเดนิตามวรรคหนึ�งตอ้งมลีกัษณะ ดงัต่อไปนี� 
  (1) พื�นทางเดนิตอ้งเรยีบ ไม่ลื�น และมคีวามกวา้งสทุธไิม่น้อยกว่า 1,500 มลิลเิมตร 
  (2) หากมที่อระบายนํ�าหรอืรางระบายนํ�าบนพื�นตอ้งมฝีาปิดสนิท ถา้ฝาเป็นแบบตะแกรงหรอืแบบร ูตอ้งมี
ขนาดของช่องตะแกรงหรอืเสน้ผ่านศนูยก์ลางของรูกวา้งไม่เกนิ 13 มลิลเิมตร แนวร่องหรอืแนวของรางจะตอ้งขวางกบัแนวทาง
เดนิ 
  (3) ในบรเิวณที�เป็นทางแยกหรอืทางเลี�ยวใหม้พีื�นผวิต่างสมัผสั 
  (4) ในกรณีที�มสีิ�งกดีขวางที�จาํเป็นบนทางเดนิ ตอ้งจดัใหอ้ยู่ในแนวเดยีวกนั โดยไม่กดีขวางทางเดนิ และ
จดัใหม้พีื�นผวิต่างสมัผสัหรอืมกีารกั �นเพื�อใหท้ราบก่อนถงึสิ�งกดีขวาง และอยู่ห่างสิ�งกดีขวางไม่น้อยกว่า 300 มลิลเิมตร 
  (5) ป้ายหรอืสิ�งอื�นใดที�แขวนอยู่เหนือทางเดนิ ตอ้งมคีวามสงูจากพื�นทางเดนิไม่น้อยกว่า 2,000 มลิลเิมตร 
  (6) ในกรณีที�พื�นทางเดนิกบัพื�นถนนมรีะดบัต่างกนั ใหม้พีื�นลาดที�มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1:10 

 ข้อ 17 อาคารตามข้อ 3 ที�มีทางเชื�อมระหว่างอาคาร ต้องมีผนังหรือราวกนัตกทั �งสองด้าน โดยมีราวจบัซึ�งมี

ลกัษณะตามขอ้ 8(7)(ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ที�ผนงัหรอืราวกนัตกนั �น และมทีางเดนิซึ�งมลีกัษณะตามขอ้ 16(1) (2) (3) (4) และ (5) 

หมวด 6   

ประต ู

 ข้อ 18 ประตูของอาคารตามขอ้ 3 ตอ้งมลีกัษณะ ดงัต่อไปนี� 

  (1) เปิดปิดไดง้่าย 



 

กฎหมายอาคาร 

6 

  10 (2) หากมธีรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้องไม่เกนิกว่า 1.3 เซนติเมตร และให้ขอบทั �งสองด้านมี
ความลาดชนัไม่เกนิ 1 : 2 
  10 (3) ช่องประตูตอ้งมคีวามกวา้งสทุธไิม่น้อยกว่า 86 เซนตเิมตร 
  (4) ในกรณีที�ประตูเป็นแบบบานเปิดผลกัเขา้ออก เมื�อเปิดออกสูท่างเดนิหรอืระเบยีงตอ้งมพีื�นที�ว่างขนาด
กวา้งไม่น้อยกว่า 1,500 มลิลเิมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มลิลเิมตร 
  (5) ในกรณีที�ประตูเป็นแบบบานเลื�อนหรอืแบบบานเปิดใหม้มีอืจบัที�มขีนาดเท่ากบัราวจบัตามขอ้ 8(7)(ข) 
ในแนวดิ�งทั �งดา้นในและดา้นนอกของประตูซึ�งมปีลายดา้นบนสงูจากพื�นไม่น้อยกว่า 1,000 มลิลเิมตร และปลายดา้นล่างไม่เกนิ 
800 มลิลเิมตร ในกรณีที�เป็นประตูบานเปิดออกใหม้รีาวจบัตามแนวนอนดา้นในประตู และในกรณีที�เป็นประตูบานเปิดเขา้ใหม้ี
ราวจบัตามแนวนอนดา้นนอกประตู ราวจบัดงักล่าวใหส้งูจากพื�นไม่น้อยกว่า 800 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 900 มลิลเิมตร ยาวไป
ตามความกวา้งของประตู 
  (6) ในกรณทีี�ประตูเป็นกระจกหรอืลกูฟักเป็นกระจก ใหต้ดิเครื�องหมายหรอืแถบสทีี�สงัเกตเหน็ไดช้ดั 
  (7) อุปกรณ์เปิดปิดประตูต้องเป็นชนิดกา้นบดิหรอืแกนผลกั อยู่สงูจากพื�นไม่น้อยกว่า 1,000 มลิลเิมตร 
แต่ไม่เกนิ 1,200 มลิลเิมตร 
 ประตูตามวรรคหนึ�งต้องไม่ตดิตั �งอุปกรณ์ชนิดที�บงัคบัใหบ้านประตูปิดได้เองที�อาจทําใหป้ระตูหนีบหรอืกระแทกผู้
พกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา 

 ข้อ 19 ขอ้กาํหนดตามขอ้ 18 ไม่ใชบ้งัคบักบัประตูหนีไฟและประตูเปิดปิดโดยใชร้ะบบอตัโนมตั ิ

หมวด 7   

ห้องส้วม 

 ข้อ 20 อาคารตามขอ้ 3 ที�จดัใหม้หีอ้งสว้มสาํหรบับุคคลทั �วไป ตอ้งจดัใหม้หีอ้งสว้มสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ 

และคนชราเขา้ใชไ้ดอ้ย่างน้อย 1 หอ้งในหอ้งสว้มนั �นหรอืจะจดัแยกออกมาอยู่ในบรเิวณเดยีวกนักบัหอ้งสว้มสาํหรบับุคคลทั �วไป
กไ็ด ้
 11 สถานีบรกิารนํ�ามนั สถานีบรกิารก๊าซปิโตรเลยีมเหลว หรอืสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาตติามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมนํ�ามนัเชื�อเพลงิ ตอ้งจดัใหม้หีอ้งสว้มสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราสามารถเขา้ใชไ้ดอ้ย่างน้อย 1 หอ้ง ต่อ 1 
จุดใหบ้รกิารหอ้งสว้ม 

 12 ข้อ 21 หอ้งสว้มสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา ตอ้งมลีกัษณะ ดงัต่อไปนี� 

  (1) มพีื�นที�ว่างภายในหอ้งสว้มเพื�อใหเ้กา้อี�ลอ้สามารถหมุนตวักลบัไดซ้ึ�งมเีสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร 
  (2) ประตูของหอ้งที�ตั �งโถสว้มเป็นแบบบานเลื�อน หรอืเป็นแบบบานเปิดออกสู่ภายนอก โดยต้องเปิดคา้ง
ได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และต้องมรีาวจบัแนวนอน และมสีญัลกัษณ์รูปผู้พกิารติดไว้ที�ประตูด้านหน้าห้องสว้ม ลกัษณะของ
ประตูนอกจากที�กล่าวมาขา้งตน้ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในหมวด 6 
  (3) พื�นห้องสว้มต้องมรีะดบัเสมอกบัพื�นภายนอก ถ้าเป็นพื�นต่างระดบัต้องมลีกัษณะเป็นทางลาดตาม
หมวด 2 และวสัดุปพูื�นหอ้งสว้มตอ้งไม่ลื�น 
  (4) พื�นหอ้งสว้มตอ้งมคีวามลาดชนัเพยีงพอไปยงัช่องระบายนํ�าทิ�งเพื�อที�จะไม่ใหม้นํี�าขงับนพื�น 
  (5) มโีถสว้มชนิดนั �งราบ สงูจากพื�นไม่น้อยกว่า 40 เซนตเิมตร แต่ไม่เกนิ 45 เซนตเิมตร และที�ปล่อยนํ�า
เป็นชนิดคนัโยกหรอืปุ่ มกดขนาดใหญ่หรอืชนิดอื�นที�สามารถใชไ้ดอ้ย่างสะดวก 

                                                
10 (2) และ (3) ของขอ้ 18 แกไ้ขโดยขอ้ 10 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
11 วรรคสองของขอ้ 20 แกไ้ขโดยขอ้ 11 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
12 ขอ้ 21 แกไ้ขโดยขอ้ 12 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
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  (6) มีราวจับบริเวณด้านที�ชิดผนังเพื�อช่วยในการพยุงตัว เป็นราวจับในแนวนอนและแนวดิ�ง โดยมี
ลกัษณะ ดงัต่อไปนี� 
   (ก) ราวจบัในแนวนอนมคีวามสงูจากพื�นไม่น้อยกว่า 65 เซนตเิมตร แต่ไม่เกนิ 70 เซนตเิมตร และ
ใหย้ื�นลํ�าออกมาจากดา้นหน้าโถสว้มอกีไม่น้อยกว่า 25 เซนตเิมตร แต่ไม่เกนิ 30 เซนตเิมตร 
   (ข) ราวจบัในแนวดิ�งต่อจากปลายของราวจบัในแนวนอนดา้นหน้าโถสว้มมคีวามยาววดัจากปลาย
ของราวจบัในแนวนอนขึ�นไปอย่างน้อย 60 เซนตเิมตร 
   ทั �งนี� ราวจบัตาม (ก) และ (ข) อาจเป็นราวต่อเนื�องกนักไ็ด ้
  (7) ด้านขา้งโถสว้มด้านที�ไม่ชดิผนังใหม้รีาวจบัตดิผนังแบบพบัเกบ็ได้ในแนวราบ หรอืแนวดิ�ง เมื�อกาง
ออกใหม้รีะบบลอ็กที�ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดลอ็กไดง้่าย มรีะยะห่างจากขอบของโถสว้มไม่น้อยกว่า 15 
เซนตเิมตร แต่ไม่เกนิ 20 เซนตเิมตร และมคีวามยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนตเิมตร 
  (8) นอกเหนือจากราวจบัตาม (6) และ (7) ต้องมีราวจบัเพื�อนําไปสู่สุขภณัฑ์อื�นๆ ภายในห้องส้วม มี
ความสงูจากพื�นไม่น้อยกว่า 80 เซนตเิมตร แต่ไม่เกนิ 90 เซนตเิมตร 
  (9) ตดิตั �งระบบสญัญาณแสงและสญัญาณเสยีงใหผู้ท้ี�อยู่ภายนอกแจง้ภยัแก่ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และ
คนชรา และระบบสญัญาณแสงและสญัญาณเสยีงใหผู้พ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราสามารถแจง้เหตุหรอืเรยีกหาผูช้่วยใน
กรณีที�เกดิเหตุฉุกเฉินไวใ้นหอ้งสว้ม โดยมปีุ่ มกดหรอืปุ่ มสมัผสัใหส้ญัญาณทํางานซึ�งตดิตั �งอยู่ในตําแหน่งที�ผูพ้กิารหรอืทุพพล
ภาพ และคนชราสามารถใชง้านไดส้ะดวก 
  (10) มอี่างลา้งมอืโดยมลีกัษณะ ดงัต่อไปนี� 
   (ก) ใต้อ่างล้างมอืด้านที�ติดผนังไปจนถงึขอบอ่างเป็นที�ว่าง เพื�อให้เก้าอี�ล้อสามารถสอดเขา้ไปได้ 
โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนงัไม่น้อยกว่า 45 เซนตเิมตร และตอ้งอยู่ในตําแหน่งที�ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราเขา้ประชดิ
ไดโ้ดยไม่มสีิ�งกดีขวาง 
   (ข) ความสงูจากพื�นถงึขอบบนของอ่างไม่น้อยกว่า 75 เซนตเิมตร แต่ไม่เกนิ 80 เซนตเิมตร และมี
ราวจบัในแนวนอนแบบพบัเกบ็ไดใ้นแนวดิ�งทั �งสองขา้งของอ่าง 
   (ค) ก๊อกนํ�าเป็นชนิดกา้นโยกหรอืกา้นกดหรอืกา้นหมุนหรอืระบบอตัโนมตั ิ

 ข้อ 22 ในกรณีที�หอ้งสว้มสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราอยู่ภายในหอ้งสว้มที�จดัไวส้าํหรบับุคคลทั �วไป 

และมทีางเขา้ก่อนถงึตวัหอ้งสว้ม ต้องจดัใหห้้องสว้มสําหรบัผู้พกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราอยู่ในตําแหน่งที�ผู้พกิารหรอื
ทุพพลภาพ และคนชราสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก 
 หอ้งสว้มสาํหรบับุคคลทั �วไปตามวรรคหนึ�ง หากไดจ้ดัสาํหรบัผูช้ายและผูห้ญงิต่างหากจากกนัใหม้อีกัษรเบรลลแ์สดง
ใหรู้ว้่าเป็นหอ้งสว้มชายหรอืหญงิตดิไวท้ี�ผนงัขา้งทางเขา้ในตําแหน่งที�สามารถสมัผสัไดด้ว้ย 

 13 ข้อ 23 ในกรณีที�เป็นหอ้งสว้มสาํหรบัผูช้ายที�มใิช่หอ้งสว้มสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา ตามขอ้ 20 

และขอ้ 21 ใหม้ทีี�ถ่ายปัสสาวะที�มรีะดบัสงูจากพื�นไม่เกนิ 40 เซนตเิมตร อย่างน้อย 1 ที� และมรีาวจบั 

 ข้อ 24 ราวจบัหอ้งสว้มใหม้ลีกัษณะตามที�กาํหนดในขอ้ 8(7)(ก) และ (ข) 

หมวด 8   

พื�นผิวต่างสมัผสั 

 14 ข้อ 25 อาคารตามขอ้ 3 ตอ้งจดัใหม้พีื�นผวิต่างสมัผสั ดงันี� 

  (1) พื�นผวิต่างสมัผสัชนิดเตอืนที�พื�น ใหต้ดิตั �งบรเิวณต่างระดบัที�มรีะดบัต่างกนัเกนิ 15 เซนตเิมตร ที�ทาง
ขึ�นและทางลงของทางลาดหรอืบนัได ที�พื�นดา้นหน้าและดา้นหลงัประตูทางเขา้ออกอาคาร ที�พื�นดา้นหน้าของประตูหอ้งสว้ม ที�

                                                
13 ขอ้ 23 แกไ้ขโดยขอ้ 13 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
14 ขอ้ 25 แกไ้ขโดยขอ้ 14 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
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พื�นดา้นหน้าของช่องประตูลฟิต ์และบรเิวณที�มสีิ�งกดีขวาง โดยมคีวามกวา้ง 30 เซนตเิมตร และมคีวามยาวเท่ากบัและขนานไป
กบัความกว้างของช่องทางเดนิของพื�นต่างระดบั ทางลาด บนัได หรอืประตู และขอบของพื�นผวิต่างสมัผสัต้องอยู่ห่างจาก
จุดเริ�มต้นของทางขึ�นหรอืทางลงของพื�นต่างระดบั ทางลาด บนัได หรอืประตู ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ในกรณีของสถานี
ขนสง่มวลชนที�ไม่มปีระตูหรอืแผงกั �นใหข้อบนอกของพื�นผวิต่างสมัผสัอยู่ห่างจากขอบของชานชาลาไม่น้อยกว่า 60 เซนตเิมตร 
แต่ไม่เกนิ 75 เซนตเิมตร 
  (2) พื�นผวิต่างสมัผสัชนิดนําทาง ใหต้ดิตั �งในทศิทางที�นําไปสู่ทางเขา้ออกอาคารจุดบรกิารขอ้มลูข่าวสาร
หรอืประชาสมัพนัธ ์หอ้งนํ�า หอ้งสว้ม ลฟิต ์หรอืบนัได 

15 หมวด 9   

โรงมหรสพ หอประชมุ โรงแรม ศาสนสถานหรอืฌาปนสถาน และอาคารประเภทและลกัษณะอื�น 

 16 ข้อ 26 อาคารตามขอ้ 3 ที�เป็นโรงมหรสพหรอืหอประชุมตอ้งจดัใหม้พีื�นที�สาํหรบัเกา้อี�ลอ้ ดงัต่อไปนี� 

  (1) จาํนวนที�นั �งไม่เกนิ 100 ที�นั �ง ใหม้พีื�นที�สาํหรบัเกา้อี�ลอ้ไม่น้อยกว่า 2 ที� 
  (2) ในกรณีที�มทีี�นั �งเกนิกว่า 100 ที�นั �งขึ�นไป ให้เพิ�มพื�นที�สําหรบัเก้าอี�ล้อ 1 ที�ต่อทุก 50 ที�นั �งที�เพิ�มขึ�น 
เศษของ 50 ที�นั �ง ใหค้ดิเป็น 50 ที�นั �ง 
  (3) พื�นที�สําหรบัเก้าอี�ลอ้ต้องเป็นพื�นที�ราบอยู่ในตําแหน่งที�เขา้ออกไดส้ะดวก มขีนาดของพื�นที�กวา้งไม่
น้อยกว่า 90 เซนตเิมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร 

 16 ข้อ 27 อาคารตามขอ้ 3 ที�เป็นโรงแรมตอ้งจดัใหม้หีอ้งพกัที�มสีิ�งอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ 

และคนชราทุกชั �น ชั �นละไม่น้อยกว่า 1 หอ้ง และในกรณีที�โรงแรมมลีกัษณะเป็นอาคารชั �นเดยีวตอ้งจดัใหม้หีอ้งพกัที�มสีิ�งอาํนวย
ความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพและคนชรา ดงัต่อไปนี� 
  (1) จํานวนหอ้งพกัไม่เกนิ 10 หอ้ง ใหม้หีอ้งพกัที�มสีิ�งอํานวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ 
และคนชรา ไม่น้อยกว่า 1 หอ้ง 
  (2) ในกรณีที�มหีอ้งพกัเกนิกว่า 10 ห้องขึ�นไป ให้เพิ�มหอ้งพกัที�มสีิ�งอํานวยความสะดวกสําหรบัผูพ้กิาร
หรอืทุพพลภาพ และคนชรา 1 หอ้งต่อทุก 10 หอ้งที�เพิ�มขึ�น เศษของ 10 หอ้ง ใหค้ดิเป็น 10 หอ้ง 

 17 ข้อ 27/1 ห้องพักที�มีสิ�งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามข้อ 27 ต้องมี

สว่นประกอบและมลีกัษณะ ดงัต่อไปนี� 
  (1) อยู่ใกลบ้นัไดหรอืบนัไดหนีไฟหรอืลฟิตด์บัเพลงิ 
  (2) ภายในหอ้งพกัต้องจดัใหม้สีญัญาณบอกเหตุหรอืเตอืนภยัทั �งสญัญาณที�เป็นเสยีงและแสง และระบบ
สั �นสะเทอืนติดตั �งบรเิวณที�นอนในกรณีเกดิอคัคภียัหรอืเหตุอนัตรายอย่างอื�นเพื�อให้ผู้ที�อยู่ภายในหอ้งพกัทราบ และมสีวติช์
สญัญาณแสงและสวติชส์ญัญาณเสยีงแจง้ภยัหรอืเรยีกใหผู้ท้ี�อยู่ภายนอกทราบว่ามคีนอยู่ในหอ้งพกั 
  (3) มแีผนผงัต่างสมัผสัแสดงตําแหน่งของหอ้งพกั บนัไดหนีไฟ และทศิทางไปสู่บนัไดหนีไฟ โดยตดิไวท้ี�
กึ�งกลางบานประตูดา้นในและอยู่สงูจากพื�นไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร แต่ไม่เกนิ 1.70 เมตร 

 ข้อ 28 ห้องพกัในโรงแรมที�จดัสําหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมทีี�อาบนํ�าซึ�งเป็นแบบฝักบวัหรอื

แบบอ่างอาบนํ�า โดยมลีกัษณะ ดงัต่อไปนี� 
  (1) ที�อาบนํ�าแบบฝักบวั 
   (ก) มีพื�นที�ว่างขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 1,200 
มลิลเิมตร 

                                                
15  ชื�อหมวด 9 แกไ้ขโดยขอ้ 15 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
16 ขอ้ 26 และขอ้ 27 แกไ้ขโดยขอ้ 16 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
17 ขอ้ 27/1 เพิ�มเตมิโดยขอ้ 17 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
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   (ข) มทีี�นั �งสาํหรบัอาบนํ�าที�มคีวามสงูจากพื�นไม่น้อยกว่า 450 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 500 มลิลเิมตร 
   (ค) มรีาวจบัในแนวนอนที�ดา้นขา้งของที�นั �ง มคีวามสงูจากพื�นไม่น้อยกว่า 650 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 
700 มลิลเิมตร และยาวไม่น้อยกว่า 650 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 700 มลิลเิมตร และมรีาวจบัในแนวดิ�งต่อจากปลายของราวจบัใน
แนวนอน และมคีวามยาวจากปลายของราวจบัในแนวนอนขึ�นไปอย่างน้อย 600 มลิลเิมตร 
  (2) ที�อาบนํ�าแบบอ่างอาบนํ�า 
   (ก) มรีาวจบัในแนวดิ�งอยู่ห่างจากผนังดา้นหวัอ่างอาบนํ�า 600 มลิลเิมตร โดยปลายดา้นล่างอยู่สูง
จากพื�นไม่น้อยกว่า 650 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 700 มลิลเิมตร มคีวามยาวอย่างน้อย 600 มลิลเิมตร 
   (ข) มรีาวจบัในแนวนอนที�ปลายของราวจบัในแนวดิ�ง และยาวไปจนจดผนงัหอ้งอาบนํ�าดา้นทา้ยอ่าง
อาบนํ�า 
 ราวจบัในแนวนอนและในแนวดิ�งอาจเป็นราวต่อเนื�องกนักไ็ด ้และมลีกัษณะตามที�กาํหนดในขอ้ 8(7)(ก) และ (ข) 
  (3) สิ�งของ เครื�องใชห้รอือุปกรณ์ภายในที�อาบนํ�าใหอ้ยู่สงูจากพื�นไม่น้อยกว่า 300 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 
1,200 มลิลเิมตร 

 18 ข้อ 28/1 อาคารตามขอ้ 3 ที�เป็นศาสนสถานหรอืฌาปนสถาน หากไม่สามารถจดัใหม้ทีางลาดหรอืลฟิตต์ามขอ้ 7 ขอ้ 

8 ขอ้ 9 และขอ้ 10 ได ้อย่างน้อยตอ้งจดัใหม้อีุปกรณ์ขึ�นลงทางดิ�งที�ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราสามารถเขา้ใชไ้ด ้

 18 ข้อ 28/2 อาคารตามขอ้ 3 ที�เป็นอาคารอยู่อาศยัรวม อาคารชุด หรอืหอพกั ใหจ้ดัใหม้สีิ�งอํานวยความสะดวกสาํหรบั

ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราในทุกชั �นของอาคารที�มพีื�นที�ใชส้อยที�ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัที�มใิช่ทางเดนิร่วมกนั 

 18 ข้อ 28/3 อาคารตามขอ้ 3 ที�เป็นอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษ ต้องจดัใหม้พีื�นที�หลบภยั ระบบการเตอืนภยั 

และการขอความช่วยเหลอืกรณีฉุกเฉิน 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 29 อาคารที�มอียู่ก่อน หรอืไดร้บัอนุญาตหรอืไดย้ื�นขออนุญาตก่อสรา้ง หรอืดดัแปลงอาคาร หรอืไดแ้จง้ต่อเจา้

พนักงานทอ้งถิ�นและไดด้ําเนินการตามมาตรา 39 ทวแิลว้ ก่อนวนัที�กฎกระทรวงนี�ใชบ้งัคบั ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติาม
กฎกระทรวงนี� 

 ข้อ 30 การดดัแปลงอาคารสาํหรบัอาคารที�ไดร้บัยกเวน้ตามขอ้ 29 ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวง

นี� ทั �งนี� ภายใตเ้งื�อนไขดงัต่อไปนี� 
  (1) ไม่เป็นการเพิ�มพื�นที�อาคารรวมกนัทุกชั �นเกนิรอ้ยละสองของพื�นที�อาคารรวมกนัทุกชั �นที�ไดร้บัอนุญาต
ไวก้่อนกฎกระทรวงนี�ใชบ้งัคบั 
  (2) ไม่เป็นการเพิ�มความสงูของอาคาร 
  (3) ไม่เป็นการเพิ�มพื�นที�ปกคลุมดนิ 
  (4) ไม่เป็นการเปลี�ยนตําแหน่งหรอืขอบเขตของอาคารใหผ้ดิไปจากที�ไดร้บัอนุญาตไวก้่อนกฎกระทรวงนี�
ใชบ้งัคบั 
 การดดัแปลงอาคารที�ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขในวรรคหนึ�ง หรอืการเปลี�ยนการใชอ้าคารที�เขา้ลกัษณะอาคารตามขอ้ 3 
ตอ้งจดัใหม้สีิ�งอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราตามขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 12 ขอ้ 13 ขอ้ 14 ขอ้ 15 
ขอ้ 18 ขอ้ 19 ขอ้ 20 ขอ้ 21 ขอ้ 22 ขอ้ 23 ขอ้ 24 และขอ้ 25 

ใหไ้ว ้ณ วนัที� 8 มถุินายน พ.ศ. 2548 
พลตํารวจเอก ชดิชยั วรรณสถติย ์
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 

                                                
18 ขอ้ 28/1 ขอ้ 28/2 และขอ้ 28/3 เพิ�มเตมิโดยขอ้ 18 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
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หมายเหต ุ เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี� คอื โดยที �เป็นการสมควรกาํหนดใหอ้าคารบางประเภทตอ้งมสีิ �งอาํนวย

ความสะดวกสําหรบัผู้พกิารหรือทุพพลภาพ และคนชรา เพื �อให้บุคคลดงักล่าวมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสงัคมได้ 
ประกอบกบัมาตรา 55 และมาตรา 80 วรรคสอง ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ไดบ้ญัญตัวิ่าบุคคลดงักล่าวมสีทิธไิดร้บั
สิ �งอาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ ความช่วยเหลอือื �น และการสงเคราะหจ์ากรฐั จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี� 
 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที � 52ก วนัที � 2 กรกฎาคม 2548 
 

กฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารสาํหรบัผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบบั

ที� 2) พ.ศ. 2564 

 ข้อ 19 อาคารตามขอ้ 3 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิ�งอํานวยความสะดวกในอาคารสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ 

และคนชรา พ.ศ. 2548 และอาคารตามขอ้ 3 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิ�งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรบัผู้พกิารหรอื
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเตมิโดยกฎกระทรวงนี� ที�มอียู่แลว้ก่อนวนัที�กฎกระทรวงนี�ใชบ้งัคบั หรอืที�ไดร้บั
ใบอนุญาตหรือใบรบัแจ้งการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลี�ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และยงัก่อสร้าง 
ดดัแปลง หรอืเปลี�ยนการใชไ้ม่แลว้เสรจ็ หรอืที�ไดย้ื�นขออนุญาตหรอืไดแ้จง้การก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลี�ยนการใชอ้าคารต่อ
เจ้าพนักงานทอ้งถิ�นตามมาตรา 39 ทว ิไว้ก่อนวนัที�กฎกระทรวงนี�ใชบ้งัคบั และยงัอยู่ระหว่างการพจิารณาของเจา้พนักงาน
ทอ้งถิ�น ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวงนี� 

 ข้อ 20 อาคารตามขอ้ 19 หากประสงคจ์ะดดัแปลงอาคารภายหลงัที�กฎกระทรวงนี�ใชบ้งัคบั ใหไ้ดร้บัการยกเวน้ไม่

ตอ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวงนี� เมื�อไดป้ฏบิตัติามเงื�อนไข ดงัต่อไปนี� 
  (1) ไม่เป็นการเพิ�มพื�นที�อาคารรวมกนัทุกชั �นเกนิรอ้ยละสองของพื�นที�อาคารรวมกนัทุกชั �นที�ไดร้บัอนุญาต
ไวก้่อนกฎกระทรวงนี�ใชบ้งัคบั 
  (2) ไม่เป็นการเพิ�มความสงูของอาคาร 
  (3) ไม่เป็นการเพิ�มพื�นที�ปกคลุมดนิ 
  (4) ไม่เป็นการเปลี�ยนตําแหน่งหรอืขอบเขตของอาคารใหผ้ดิไปจากที�ไดร้บัอนุญาตไวก้่อนกฎกระทรวงนี�
ใชบ้งัคบั 
 การดดัแปลงอาคารที�ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขในวรรคหนึ�ง หรอืมกีารเปลี�ยนการใชอ้าคารใหเ้ป็นอาคารตามขอ้ 3 แห่ง
กฎกระทรวงกําหนดสิ�งอํานวยความสะดวกในอาคารสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเตมิ
โดยกฎกระทรวงนี� ตอ้งจดัใหม้สีิ�งอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา ตามขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 15 ขอ้ 19 
ขอ้ 22 และขอ้ 24 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิ�งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 และขอ้ 6 ขอ้ 12 ขอ้ 13 ขอ้ 14 ขอ้ 18 ขอ้ 20 ขอ้ 21 ขอ้ 23 และขอ้ 25 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิ�งอาํนวยความสะดวก
ในอาคารสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเตมิโดยกฎกระทรวงนี�ดว้ย 
 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที � 16 ก วนัที � 4 มนีาคม 2564 
 


