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กฎกระทรวง 
กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร 

สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  
พ.ศ. 2548 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 8(1) (4) (5) (6) 
(7) (8) และ (9)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29  
ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี ้

 ขอ 1 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ 2 ในกฎกระทรวงนี ้
 1 “สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความวา สวนของอาคารที่สรางขึ้นและ
อุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยูภายในและภายนอกอาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชอาคาร
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และใหหมายความรวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคารนั้นดวย 
 “ลิฟต” หมายความวา อุปกรณที่ใชสําหรับนําคนขึ้นลงระหวางพื้นของอาคารที่ตางระดับกัน แตไมใชบันไดเลื่อน
หรือทางเลื่อน 
 “พื้นผิวตางสัมผัส” หมายความวา พื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสซีึ่งมีความแตกตางไปจากพื้นผิวและสใีนบริเวณขางเคยีง
ซึ่งคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได 
 “ความกวางสุทธิ” หมายความวา ความกวางที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจากสิ่งใดๆ กีดขวาง 
 2 “พื้นที่หลบภัย” หมายความวา พื้นที่ที่จัดไวภายในและภายนอกอาคารสําหรับเปนพื้นที่พักรอการชวยเหลือ กรณี
เกิดอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉิน 
 2 “ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความวา ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราที่มีความบกพรองหรือสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว 

 3 ขอ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี ้
  (1) อาคารที่ใหบริการสาธารณะ ไดแก โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคาร
ประกอบของสนามกีฬากลางแจงหรือสนามกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ฌาปนสถาน ศาสน
สถาน พิพิธภัณฑสถาน และสถานีขนสงมวลชน 
  (2) สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน 
  (3) อาคารที่ประกอบกิจการใหบริการหรือรับดูแลเด็ก ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือคนชรา 
  (4) อาคารที่ทําการของสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
  (5) สํานักงาน อาคารอยูอาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ที่เปนอาคารขนาดใหญ 
  (6) อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่มีพื้นที่สําหรับประกอบกิจการ
ตั้งแต 50 ตารางเมตรข้ึนไป 

                                              
1 บทนิยาม แกไ้ขโดยขอ้ 1 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�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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  (7) สถานีบรกิารน้ํามัน สถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว หรือสถานีบริการกาซธรรมชาติ ตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

หมวด 1   
ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก 

 4 ขอ 3/1 รายละเอียดเก่ียวกับปายสัญลักษณ รูปสัญลักษณ เคร่ืองหมาย โครงสราง ขนาด การจัดวาง และตําแหนง
ที่ตั้งของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา นอกจากจะไดกําหนดไวในหมวด 1 ปายแสดงสิ่ง
อํานวยความสะดวก หมวด 2 ทางลาดและลิฟต หมวด 3 บันได หมวด 4 ที่จอดรถ หมวด 5 ทางเขาอาคาร ทางเดินระหวาง
อาคาร และทางเชื่อมระหวางอาคาร หมวด 6 ประตู หมวด 7 หองสวม หมวด 8 พื้นผิวตางสัมผัส และหมวด 9 โรงมหรสพ 
หอประชุม โรงแรม ศาสนสถานหรือฌาปนสถาน และอาคารประเภทและลักษณะอื่นแลว ใหเปนไปตามมาตรฐานอื่นที่ไดรับ
การยอมรับทั่วไปและกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ 

 ขอ 4 อาคารตามขอ 3 ตองจัดใหมีปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
  (1) สัญลักษณรูปผูพิการ 
  (2) เคร่ืองหมายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
  (3) สัญลักษณ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา 

 ขอ 5 สัญลักษณรูปผูพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา และสัญลักษณหรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
ตามขอ 4 ใหเปนสีขาว โดยพื้นปายเปนสีน้ําเงิน หรือเปนสีน้ําเงิน โดยพื้นปายเปนสีขาว 

 5 ขอ 6 ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมีความชัดเจนและ
มองเห็นไดในเวลากลางวันและกลางคืน สัมผัสและรับรูได 

หมวด 2   
ทางลาดและลิฟต 

 6 ขอ 7 อาคารตามขอ 3 หากระดับพื้นภายในอาคาร หรือระดับพื้นภายในอาคารกับภายนอกอาคาร หรือระดับ
พื้นทางเดินภายนอกอาคาร มีความตางระดับกันเกิน 1.3 เซนติเมตร ใหมีทางลาดระหวางพื้นที่ตางระดับกัน แตถามีความตาง
ระดับกันตั้งแต 6.4 มิลลิเมตร แตไมเกิน 1.3 เซนติเมตร ตองปาดมุมพื้นสวนที่ตางระดับกันใหมีความลาดชัน 1 : 2 

 6 ขอ 8 ทางลาดใหมีลักษณะ ดังตอไปนี ้
  (1) พื้นผิวทางลาดตองเปนวัสดุที่ไมลื่น 
  (2) พื้นผิวของจุดตอเนื่องระหวางพื้นกับทางลาดตองเรียบไมสะดุด 
  (3) มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 90 เซนติเมตร ในกรณีเปนทางลาดแบบสองทางสวนกันใหมีความกวาง
สุทธิไมนอยกวา 1.50 เมตร 
  (4) มีพื้นที่หนาทางลาดเปนที่วางยาวไมนอยกวา 1.50 เมตร 
  (5) มีความลาดชันไมเกิน 1 : 12 และมีความยาวชวงละไมเกิน 6 เมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6 
เมตร ตองจัดใหมีชานพักยาวไมนอยกวา 1.50 เมตร ค่ันระหวางแตละชวงของทางลาด 

                                              
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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  (6) ทางลาดดานที่ไมมีผนังกั้นใหยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไมนอยกวา 10 เซนติเมตร และตองมี
ราวจับและราวกันตก 
  (7) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต 1.80 เมตรขึ้นไป ตองมีราวจับทั้งสองดาน และทางลาดที่มีความกวาง
ตั้งแต 3 เมตรข้ึนไป ตองมีราวจับหางกันไมเกิน 1.50 เมตร ทั้งนี้ กรณีที่ตองติดตั้งราวจับเพิ่มเติม ทางลาดนั้นจะตองเหลือพื้นที่
เพียงพอที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือคนชราที่ใชเกาอี้ลอสามารถเขาออกไดอยางสะดวก โดยราวจับใหมีลักษณะ ดังตอไปนี ้
   (ก) ทําดวยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไมเปนอันตรายในการจับและไมลื่น 
   (ข) มีลักษณะกลมหรือมีลักษณะมนไมมีเหลี่ยม โดยมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 3 เซนติเมตร 
แตไมเกิน 4 เซนติเมตร 
   (ค) สูงจากพื้นไมนอยกวา 75 เซนติเมตร แตไมเกิน 90 เซนติเมตร 
   (ง) ราวจับดานที่อยูติดผนังใหมีระยะหางจากผนังไมนอยกวา 4 เซนติเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม
นอยกวา 10 เซนติเมตร และผนังบริเวณราวจับตองเปนผนังเรียบ 
   (จ) ราวจับตองยาวตอเนื่องกันหรือในกรณีที่ไมสามารถทําใหตอเนื่องกันไดใหมีระยะหางไมเกิน 5 
เซนติเมตร และสวนที่ยึดติดกับผนังจะตองไมกีดขวางหรือเปนอุปสรรคตอการใชของคนพิการทางการมองเห็น 
   (ฉ) ปลายของราวจับใหยื่นเลยจากจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของทางลาดไมนอยกวา 30 เซนติเมตร 
โดยปลายราวจับตองงอหรือเก็บได 
  (8) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็นและคนชรา
สามารถทราบความหมายได โดยตั้งอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่เชื่อมระหวางชั้นของอาคาร 
  (9) มีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวในบริเวณทางลาดที่จัดไวใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

 ขอ 9 อาคารตามขอ 3 ที่มีจํานวนชั้นตั้งแตสองชั้นขึ้นไปตองจัดใหมีลิฟตหรือทางลาดที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราใชไดระหวางชัน้ของอาคาร 
 ลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดตองสามารถข้ึนลงไดทุกชัน้ มีระบบควบคุมลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราสามารถควบคุมไดเอง ใชงานไดอยางปลอดภัย และจัดไวในบริเวณที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
สามารถใชไดสะดวก 
 ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ชองประตูดานนอกของลิฟตที่จัดไวใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชได 

 7 ขอ 10 ลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดที่มีลักษณะเปนหองลิฟตตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  (1) ขนาดของหองลิฟตตองมีความกวางไมนอยกวา 1.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 1.40 เมตร หรือมีความ
กวางไมนอยกวา 1.40 เมตร ยาวไมนอยกวา 1.60 เมตร และสูงไมนอยกวา 2.30 เมตร และมีชองกระจกใสนิรภัยที่สามารถ
มองเห็นระหวางภายนอกและภายในได ขนาดกวางไมนอยกวา 20 เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา 80 เซนติเมตร และสูงจากพื้น
ไมเกิน 1.10 เมตร 
  (2) ชองประตูลิฟตตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 90 เซนติเมตร และตองมีระบบแสงเพื่อปองกัน
ไมใหประตูลิฟตหนีบผูโดยสาร 
  (3) มีพื้นผิวตางสัมผัสบนพื้นบริเวณหนาประตูลิฟตกวาง 30 เซนติเมตร และยาว 90 เซนติเมตร ซึ่งอยู
หางจากประตูลิฟตไมนอยกวา 30 เซนติเมตร แตไมเกิน 60 เซนติเมตร 
  (4) ปุมกดเรียกลิฟต ปุมบังคับลิฟต และปุมสัญญาณแจงเหตฉุุกเฉินตองมีลักษณะ ดังตอไปนี ้
   (ก) ปุมลางสุดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา 90 เซนติเมตร ปุมบนสุดอยูสูงจากพื้นไมเกินกวา 1.20 
เมตร และหางจากมุมภายในหองลิฟตไมนอยกวา 40 เซนติเมตร ในกรณีที่หองลิฟตมีขนาดกวางและยาวนอยกวา 1.50 เมตร 
   (ข) มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 2 เซนติเมตร มีอักษรเบรลลกํากับไวทุกปุม เมื่อกดปุม
จะตองมีเสียงดังและมีแสง 
   (ค) ไมมีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุมลิฟต 

                                              
7 ขอ้ 10 แกไ้ขโดยขอ้ 7 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
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  (5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต โดยราวจับมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ 8 (7) (ก) (ข) (ค) และ (ง) 
  (6) มีตัวเลข เสียง และแสงไฟบอกตําแหนงชั้นตางๆ เมื่อลิฟตหยุด และขึ้นหรือลง 
  (7) มีปายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางขึ้นลงของลิฟต ซึ่งมีแสงไฟบริเวณโถงหนาประตูลิฟตและ
ติดอยูในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน 
  (8) ในกรณีที่ลิฟตขัดของใหมีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเปนไฟกระพริบสีแดง เพื่อใหคนพิการทางการ
มองเห็นและคนพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมายทราบ และใหมีไฟกระพริบสีเขียวเปนสัญญาณใหคนพิการทางการได
ยินหรือสื่อความหมายไดทราบวาผูที่อยูขางนอกรับทราบแลววาลิฟตขัดของและกําลังใหความชวยเหลืออยู 
  (9) มีโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินภายในลิฟตซึ่งสามารถติดตอกับภายนอกได โดยตองอยูสูงจากพื้นไมนอย
กวา 90 เซนติเมตร แตไมเกิน 1.20 เมตร 
  (10) มีระบบชุดไฟฟาสํารองสําหรับกรณีไฟฟาปกติหยุดทํางาน ลิฟตจะไมหยุดคางระหวางชั้น แตจะ
สามารถเคลื่อนที่มายังชั้นที่ใกลที่สุดและบานประตูลิฟตตองเปดออกได 
  (11) ภายในหองลิฟตตองมีระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและระบบพัดลมระบายอากาศซึ่งสามารถทํางาน
ไดอยางตอเนื่องไมนอยกวา 1 ชั่วโมง ในกรณีระบบไฟฟาปกติหยุดทํางาน 

หมวด 3   
บันได 

 8 ขอ 11 อาคารตามขอ 3 ที่มีบันไดภายในหรือภายนอกอาคาร ตองจัดใหมีบันไดที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  (1) มีราวจับบันไดทั้งสองขางในกรณีที่พื้นมีความตางระดับกันตั้งแต 60 เซนติเมตรขึ้นไป โดยใหราวจับ
มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ 8 (7) 
  (2) ขั้นบันไดแตละชวงตองมคีวามสงูของลูกตั้งและความลึกของลูกนอนสม่ําเสมอตลอดทั้งชวงบนัได ลูก
ตั้งสูงไมเกิน 18 เซนติเมตร โดยผลรวมของลูกตั้งกับลูกนอนไมนอยกวา 43 เซนติเมตร และไมเกิน 48 เซนติเมตร 
  (3) พื้นผิวของบันไดตองใชวัสดุที่ไมลื่น 
  (4) ลูกตั้งบันไดหามเปดเปนชองโลง เวนแตลูกนอนบันไดยกขอบดานในสูงไมนอยกวา 5 เซนติเมตร 
  (5) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่สามารถทราบความหมายได โดยตั้งอยู
บริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อมระหวางชั้นของอาคาร 

หมวด 4    
ที่จอดรถ 

 9 ขอ 12 อาคารตามขอ 3 ตองจัดใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ดังตอไปนี ้
  (1) จํานวนที่จอดรถไมเกิน 25 คัน ใหมีที่จอดรถไมนอยกวา 1 คัน 
  (2) จํานวนที่จอดรถตั้งแต 26 คัน แตไมเกิน 50 คัน ใหมีที่จอดรถไมนอยกวา 2 คัน 
  (3) จํานวนที่จอดรถตั้งแต 51 คัน แตไมเกิน 75 คัน ใหมีที่จอดรถไมนอยกวา 3 คัน 
  (4) จํานวนที่จอดรถตั้งแต 76 คัน แตไมเกิน 100 คัน ใหมีที่จอดรถไมนอยกวา 4 คัน 
  (5) จํานวนที่จอดรถตั้งแต 101 คัน แตไมเกิน 150 คัน ใหมีที่จอดรถไมนอยกวา 5 คัน 
  (6) จํานวนที่จอดรถตั้งแต 151 คัน แตไมเกิน 200 คัน ใหมีที่จอดรถไมนอยกวา 6 คัน และเพิ่มขึ้นอีก 1 
คัน สําหรับที่จอดรถทุกจํานวนรถ 100 คันที่เพิ่มขึ้น เศษของ 100 คัน หากเกินกวา 50 คัน ใหคิดเปน 100 คัน 

 9 ขอ 13 ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใหจัดไวใกลทางเขาออกอาคารใหมากที่สุด มีพื้นผิว
เรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณรูปผูพิการอยูบนพื้นของที่จอดรถในลักษณะที่ติดฝงเสนทางจราจรมากที่สุด มีความ
กวางและยาวไมนอยกวา 90 เซนติเมตร และมีปายแสดงที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ขนาดกวางและ

                                              
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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ยาวไมนอยกวา 30 เซนติเมตร ติดตั้งอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา 2 เมตร หรือติดตั้งบนผนังของชองจอดรถ ขนาดกวางและยาว
ไมนอยกวา 30 เซนติเมตร อยูสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.20 เมตร 

 9 ขอ 14 ลักษณะและขนาดของที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ใหเปนไปตามขอ 2 และขอ 3 
แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม 
และจัดใหมีที่วางดานขางที่จอดรถกวางไมนอยกวา 1 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่วางดังกลาวตองมีลักษณะ
พื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ 

หมวด 5   
ทางเขาอาคาร ทางเดินระหวางอาคาร และทางเชื่อมระหวางอาคาร 

 ขอ 15 อาคารตามขอ 3 ตองจัดใหมีทางเขาอาคารเพื่อใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาใชไดโดยมี
ลักษณะ ดังตอไปนี ้
  (1) เปนพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไมลื่น ไมมีสิ่งกีดขวาง หรือสวนของอาคารยื่นล้ําออกมาเปนอุปสรรคหรือ
อาจทําใหเกิดอันตรายตอผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
  (2) อยูในระดับเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรือพื้นลานจอดรถ ในกรณีที่อยูตางระดับตองมีทาง
ลาดที่สามารถข้ึนลงไดสะดวก และทางลาดนี้ใหอยูใกลที่จอดรถ 

 ขอ 16 ในกรณีที่มีอาคารตามขอ 3 หลายอาคารอยูภายในบริเวณเดียวกันที่มีการใชอาคารรวมกัน จะมีรั้วลอม
หรือไมก็ตาม ตองจัดใหมีทางเดินระหวางอาคารนั้น และจากอาคารแตละอาคารนั้นไปสูทางสาธารณะ ลานจอดรถหรืออาคาร
ที่จอดรถ 
 ทางเดินตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะ ดังตอไปนี ้
  (1) พื้นทางเดินตองเรียบ ไมลื่น และมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1,500 มิลลิเมตร 
  (2) หากมีทอระบายน้ําหรือรางระบายน้ําบนพื้นตองมีฝาปดสนิท ถาฝาเปนแบบตะแกรงหรือแบบรู ตอง
มีขนาดของชองตะแกรงหรือเสนผานศูนยกลางของรูกวางไมเกิน 13 มิลลิเมตร แนวรองหรือแนวของรางจะตองขวางกับ
แนวทางเดิน 
  (3) ในบริเวณที่เปนทางแยกหรือทางเลี้ยวใหมีพื้นผิวตางสัมผัส 
  (4) ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จําเปนบนทางเดิน ตองจัดใหอยูในแนวเดียวกัน โดยไมกีดขวางทางเดิน และ
จัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อใหทราบกอนถึงสิ่งกีดขวาง และอยูหางสิ่งกีดขวางไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร 
  (5) ปายหรือสิ่งอื่นใดที่แขวนอยูเหนือทางเดิน ตองมีความสูงจากพื้นทางเดินไมนอยกวา 2,000 มิลลิเมตร 
  (6) ในกรณีที่พื้นทางเดินกับพื้นถนนมีระดับตางกัน ใหมีพื้นลาดที่มีความลาดชันไมเกิน 1:10 

 ขอ 17 อาคารตามขอ 3 ที่มีทางเชื่อมระหวางอาคาร ตองมีผนังหรือราวกันตกทั้งสองดาน โดยมีราวจับซึ่งมี
ลักษณะตามขอ 8(7)(ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ที่ผนังหรือราวกันตกนั้น และมีทางเดินซึ่งมีลักษณะตามขอ 16(1) (2) (3) (4) และ 
(5) 

หมวด 6   
ประต ู

 ขอ 18 ประตูของอาคารตามขอ 3 ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี ้
  (1) เปดปดไดงาย 
  10 (2) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูตองไมเกินกวา 1.3 เซนติเมตร และใหขอบทั้งสองดานมี
ความลาดชันไมเกิน 1 : 2 
  10 (3) ชองประตูตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 86 เซนติเมตร 

                                              
10 (2) และ (3) ของขอ้ 18 แกไ้ขโดยขอ้ 10 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
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  (4) ในกรณีที่ประตูเปนแบบบานเปดผลักเขาออก เมื่อเปดออกสูทางเดินหรือระเบียงตองมีพื้นที่วาง
ขนาดกวางไมนอยกวา 1,500 มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา 1,500 มิลลิเมตร 
  (5) ในกรณีที่ประตูเปนแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปดใหมีมือจับที่มีขนาดเทากับราวจับตาม 
ขอ 8(7)(ข) ในแนวดิ่งทั้งดานในและดานนอกของประตูซึ่งมีปลายดานบนสูงจากพื้นไมนอยกวา 1,000 มิลลิเมตร และปลาย
ดานลางไมเกิน 800 มิลลิเมตร ในกรณีที่เปนประตูบานเปดออกใหมีราวจับตามแนวนอนดานในประตู และในกรณีที่เปนประตู
บานเปดเขาใหมีราวจับตามแนวนอนดานนอกประตู ราวจับดังกลาวใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 800 มิลลิเมตร แตไมเกิน 900 
มิลลิเมตร ยาวไปตามความกวางของประตู 
  (6) ในกรณีที่ประตูเปนกระจกหรือลูกฟกเปนกระจก ใหติดเครื่องหมายหรือแถบสีที่สังเกตเห็นไดชัด 
  (7) อุปกรณเปดปดประตูตองเปนชนิดกานบิดหรือแกนผลัก อยูสูงจากพื้นไมนอยกวา 1,000 มิลลิเมตร 
แตไมเกิน 1,200 มิลลิเมตร 
 ประตูตามวรรคหนึ่งตองไมติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเองที่อาจทําใหประตูหนีบหรือกระแทกผู
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

 ขอ 19 ขอกําหนดตามขอ 18 ไมใชบังคับกับประตูหนีไฟและประตูเปดปดโดยใชระบบอตัโนมัติ 

หมวด 7   
หองสวม 

 ขอ 20 อาคารตามขอ 3 ที่จัดใหมีหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไป ตองจัดใหมีหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราเขาใชไดอยางนอย 1 หองในหองสวมนั้นหรือจะจัดแยกออกมาอยูในบริเวณเดียวกันกับหองสวมสําหรับบุคคล
ทั่วไปก็ได 
 11 สถานีบริการน้ํามัน สถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว หรือสถานีบริการกาซธรรมชาติตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ตองจัดใหมีหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเขาใชไดอยางนอย 1 หอง ตอ 
1 จุดใหบรกิารหองสวม 

 12 ขอ 21 หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  (1) มีพื้นที่วางภายในหองสวมเพื่อใหเกาอี้ลอสามารถหมุนตัวกลับไดซึ่งมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 
1.50 เมตร 
  (2) ประตูของหองที่ตั้งโถสวมเปนแบบบานเลื่อน หรือเปนแบบบานเปดออกสูภายนอก โดยตองเปดคาง
ไดไมนอยกวา 90 องศา และตองมีราวจับแนวนอน และมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ประตูดานหนาหองสวม ลักษณะของ
ประตูนอกจากที่กลาวมาขางตนใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด 6 
  (3) พื้นหองสวมตองมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถาเปนพื้นตางระดับตองมีลักษณะเปนทางลาดตาม
หมวด 2 และวัสดุปูพื้นหองสวมตองไมลื่น 
  (4) พื้นหองสวมตองมีความลาดชันเพียงพอไปยังชองระบายน้ําทิ้งเพื่อที่จะไมใหมีน้ําขังบนพื้น 
  (5) มีโถสวมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไมนอยกวา 40 เซนติเมตร แตไมเกิน 45 เซนติเมตร และที่ปลอยน้ํา
เปนชนิดคันโยกหรือปุมกดขนาดใหญหรือชนิดอื่นที่สามารถใชไดอยางสะดวก 
  (6) มีราวจับบริเวณดานที่ชิดผนังเพื่อชวยในการพยุงตัว เปนราวจับในแนวนอนและแนวดิ่ง โดยมี
ลักษณะ ดังตอไปนี ้
   (ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไมนอยกวา 65 เซนติเมตร แตไมเกิน 70 เซนติเมตร และ
ใหยื่นล้ําออกมาจากดานหนาโถสวมอีกไมนอยกวา 25 เซนติเมตร แตไมเกิน 30 เซนติเมตร 

                                              
11 วรรคสองของขอ้ 20 แกไ้ขโดยขอ้ 11 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
12 ขอ้ 21 แกไ้ขโดยขอ้ 12 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 



 

A7-7 
bcmr58e-64 

   (ข) ราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอนดานหนาโถสวมมีความยาววัดจากปลาย
ของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย 60 เซนติเมตร 
   ทั้งนี้ ราวจับตาม (ก) และ (ข) อาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได 
  (7) ดานขางโถสวมดานที่ไมชิดผนังใหมีราวจับติดผนังแบบพับเก็บไดในแนวราบ หรือแนวดิ่ง เมื่อกาง
ออกใหมีระบบล็อกที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกไดงาย มีระยะหางจากขอบของโถสวมไมนอยกวา 
15 เซนติเมตร แตไมเกิน 20 เซนติเมตร และมีความยาวไมนอยกวา 55 เซนติเมตร 
  (8) นอกเหนือจากราวจับตาม (6) และ (7) ตองมีราวจับเพื่อนําไปสูสุขภัณฑอื่นๆ ภายในหองสวม มี
ความสูงจากพื้นไมนอยกวา 80 เซนติเมตร แตไมเกิน 90 เซนติเมตร 
  (9) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูทีอ่ยูภายนอกแจงภัยแกผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถแจงเหตุหรือเรียกหาผูชวยใน
กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไวในหองสวม โดยมีปุมกดหรือปุมสัมผัสใหสัญญาณทํางานซึ่งติดตั้งอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราสามารถใชงานไดสะดวก 
  (10) มีอางลางมือโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี ้
   (ก) ใตอางลางมือดานที่ติดผนังไปจนถึงขอบอางเปนที่วาง เพื่อใหเกาอี้ลอสามารถสอดเขาไปได 
โดยขอบอางอยูหางจากผนังไมนอยกวา 45 เซนติเมตร และตองอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขา
ประชิดไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง 
   (ข) ความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอางไมนอยกวา 75 เซนติเมตร แตไมเกิน 80 เซนติเมตร และมี
ราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บไดในแนวดิ่งทั้งสองขางของอาง 
   (ค) กอกน้ําเปนชนิดกานโยกหรือกานกดหรือกานหมุนหรือระบบอัตโนมัติ 

 ขอ 22 ในกรณีที่หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยูภายในหองสวมที่จัดไวสําหรับบุคคลทัว่ไป 
และมีทางเขากอนถึงตัวหองสวม ตองจัดใหหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก 
 หองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปตามวรรคหนึ่ง หากไดจัดสําหรับผูชายและผูหญิงตางหากจากกันใหมีอักษรเบรลล
แสดงใหรูวาเปนหองสวมชายหรือหญิงติดไวที่ผนังขางทางเขาในตําแหนงที่สามารถสัมผัสไดดวย 

 13 ขอ 23 ในกรณีที่เปนหองสวมสําหรับผูชายที่มิใชหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามขอ 20 
และขอ 21 ใหมีที่ถายปสสาวะที่มีระดับสูงจากพื้นไมเกิน 40 เซนติเมตร อยางนอย 1 ที่ และมีราวจับ 

 ขอ 24 ราวจับหองสวมใหมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ 8(7)(ก) และ (ข) 

หมวด 8   
พื้นผิวตางสัมผัส 

 14 ขอ 25 อาคารตามขอ 3 ตองจัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัส ดังนี ้
  (1) พื้นผิวตางสัมผัสชนิดเตือนที่พื้น ใหติดตั้งบริเวณตางระดับที่มีระดับตางกันเกิน 15 เซนติเมตร ที่ทาง
ขึ้นและทางลงของทางลาดหรือบันได ที่พื้นดานหนาและดานหลังประตทูางเขาออกอาคาร ที่พื้นดานหนาของประตูหองสวม ที่
พื้นดานหนาของชองประตูลิฟต และบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง โดยมีความกวาง 30 เซนติเมตร และมีความยาวเทากับและขนาน
ไปกับความกวางของชองทางเดินของพื้นตางระดับ ทางลาด บันได หรือประตู และขอบของพื้นผิวตางสัมผัสตองอยูหางจาก
จุดเริ่มตนของทางขึ้นหรือทางลงของพื้นตางระดับ ทางลาด บันได หรือประตู ไมนอยกวา 30 เซนติเมตร ในกรณีของสถานี
ขนสงมวลชนที่ไมมีประตูหรือแผงกั้นใหขอบนอกของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากขอบของชานชาลาไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 
แตไมเกิน 75 เซนติเมตร 

                                              
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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  (2) พื้นผิวตางสัมผัสชนิดนําทาง ใหติดตั้งในทิศทางที่นําไปสูทางเขาออกอาคารจุดบริการขอมูลขาวสาร
หรือประชาสัมพันธ หองน้ํา หองสวม ลิฟต หรือบันได 

15 หมวด 9   
โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม ศาสนสถานหรือฌาปนสถาน และอาคารประเภทและลักษณะอื่น 

 16 ขอ 26 อาคารตามขอ 3 ที่เปนโรงมหรสพหรือหอประชุมตองจัดใหมีพื้นที่สําหรับเกาอี้ลอ ดังตอไปนี ้
  (1) จํานวนที่นั่งไมเกิน 100 ที่นั่ง ใหมีพื้นที่สําหรับเกาอี้ลอไมนอยกวา 2 ที่ 
  (2) ในกรณีที่มีที่นั่งเกินกวา 100 ที่นั่งขึ้นไป ใหเพิ่มพื้นที่สําหรับเกาอี้ลอ 1 ที่ตอทุก 50 ที่นั่งที่เพิ่มขึ้น 
เศษของ 50 ที่นั่ง ใหคิดเปน 50 ที่นั่ง 
  (3) พื้นที่สําหรับเกาอี้ลอตองเปนพื้นที่ราบอยูในตําแหนงที่เขาออกไดสะดวก มีขนาดของพื้นที่กวางไม
นอยกวา 90 เซนติเมตร และยาวไมนอยกวา 1.40 เมตร 

 16 ขอ 27 อาคารตามขอ 3 ที่เปนโรงแรมตองจัดใหมีหองพักที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราทุกชั้น ชั้นละไมนอยกวา 1 หอง และในกรณีที่โรงแรมมีลักษณะเปนอาคารชั้นเดียวตองจัดใหมีหองพักที่มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ดังตอไปนี ้
  (1) จํานวนหองพักไมเกิน 10 หอง ใหมีหองพักที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา ไมนอยกวา 1 หอง 
  (2) ในกรณีที่มีหองพักเกินกวา 10 หองขึ้นไป ใหเพิ่มหองพักที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา 1 หองตอทุก 10 หองที่เพิ่มขึ้น เศษของ 10 หอง ใหคิดเปน 10 หอง 

 17 ขอ 27/1 หองพักที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามขอ 27 ตองมี
สวนประกอบและมีลักษณะ ดังตอไปนี ้
  (1) อยูใกลบันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟตดับเพลิง 
  (2) ภายในหองพักตองจัดใหมีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยทั้งสัญญาณที่เปนเสียงและแสง และระบบ
สั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุอันตรายอยางอื่นเพื่อใหผูที่อยูภายในหองพักทราบ และมีสวิตช
สัญญาณแสงและสวิตชสัญญาณเสียงแจงภัยหรือเรียกใหผูที่อยูภายนอกทราบวามีคนอยูในหองพัก 
  (3) มีแผนผังตางสัมผัสแสดงตําแหนงของหองพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสูบันไดหนีไฟ โดยติดไวที่
กึ่งกลางบานประตูดานในและอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.30 เมตร แตไมเกิน 1.70 เมตร 

 ขอ 28 หองพักในโรงแรมที่จัดสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมีที่อาบน้ําซึ่งเปนแบบฝกบัวหรือ
แบบอางอาบน้ํา โดยมีลักษณะ ดังตอไปนี ้
  (1) ที่อาบน้ําแบบฝกบัว 
   (ก) มีพื้นที่วางขนาดความกวางไมนอยกวา 1,100 มิลลิเมตร และความยาวไมนอยกวา 1,200 
มิลลิเมตร 
   (ข) มีที่นั่งสําหรับอาบน้ําที่มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา 450 มิลลิเมตร แตไมเกิน 500 มิลลิเมตร 
   (ค) มีราวจับในแนวนอนที่ดานขางของที่นัง่ มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา 650 มิลลิเมตร แตไมเกิน 
700 มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา 650 มิลลิเมตร แตไมเกิน 700 มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับ
ในแนวนอน และมีความยาวจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย 600 มิลลิเมตร 
  (2) ที่อาบน้ําแบบอางอาบน้ํา 
   (ก) มีราวจับในแนวดิ่งอยูหางจากผนังดานหัวอางอาบน้ํา 600 มิลลิเมตร โดยปลายดานลางอยูสูง
จากพื้นไมนอยกวา 650 มิลลิเมตร แตไมเกิน 700 มิลลิเมตร มีความยาวอยางนอย 600 มิลลิเมตร 

                                              
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) มีราวจับในแนวนอนที่ปลายของราวจับในแนวดิ่ง และยาวไปจนจดผนังหองอาบน้ําดานทาย
อางอาบน้ํา 
 ราวจับในแนวนอนและในแนวดิ่งอาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได และมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ 8(7)(ก) และ (ข) 
  (3) สิ่งของ เครื่องใชหรืออุปกรณภายในที่อาบน้ําใหอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร แตไมเกิน 
1,200 มิลลิเมตร 

 18 ขอ 28/1 อาคารตามขอ 3 ที่เปนศาสนสถานหรือฌาปนสถาน หากไมสามารถจัดใหมีทางลาดหรือลิฟตตามขอ 7 
ขอ 8 ขอ 9 และขอ 10 ได อยางนอยตองจัดใหมีอุปกรณขึ้นลงทางดิ่งที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเขาใชได 

 18 ขอ 28/2 อาคารตามขอ 3 ที่เปนอาคารอยูอาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ใหจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราในทุกชั้นของอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยที่ใชประโยชนรวมกันที่มิใชทางเดินรวมกัน 

 18 ขอ 28/3 อาคารตามขอ 3 ที่เปนอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองจัดใหมีพื้นที่หลบภัย ระบบการเตือน
ภัย และการขอความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 29 อาคารที่มีอยูกอน หรือไดรับอนุญาตหรือไดยื่นขออนุญาตกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร หรือไดแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่นและไดดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิแลว กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี ้

 ขอ 30 การดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารที่ไดรับยกเวนตามขอ 29 ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง
นี ้ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี ้
  (1) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละสองของพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นที่ไดรับ
อนุญาตไวกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
  (2) ไมเปนการเพิม่ความสูงของอาคาร 
  (3) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน 
  (4) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไวกอนกฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ 
 การดัดแปลงอาคารที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง หรือการเปลี่ยนการใชอาคารที่เขาลักษณะอาคารตามขอ 3 
ตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 
15 ขอ 18 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 21 ขอ 22 ขอ 23 ขอ 24 และขอ 25 
 

ใหไว ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2548 
พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหอาคารบางประเภทตองมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ ในสังคม
ได ประกอบกับมาตรา 55 และมาตรา 80 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติวาบุคคลดังกลาวมีสิทธิ
ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ความชวยเหลืออ่ืน และการสงเคราะหจากรัฐ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 52ก วันที่ 2 กรกฎาคม 2548 

                                              
18 ขอ้ 28/1 ขอ้ 28/2 และขอ้ 28/3 เพิ�มเตมิโดยขอ้ 18 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
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กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2564 

 ขอ 19 อาคารตามขอ 3 แหงกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา พ.ศ. 2548 และอาคารตามขอ 3 แหงกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ ที่มีอยูแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หรือที่
ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และยังกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ หรือที่ไดยื่นขออนุญาตหรือไดแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารตอ
เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ ไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังอยูระหวางการพิจารณาของเจาพนักงาน
ทองถิ่น ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัตติามกฎกระทรวงนี ้

 ขอ 20 อาคารตามขอ 19 หากประสงคจะดัดแปลงอาคารภายหลังทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบงัคับ ใหไดรับการยกเวนไม
ตองปฏิบัตติามกฎกระทรวงนี้ เมื่อไดปฏิบัตติามเงื่อนไข ดังตอไปนี ้
  (1) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละสองของพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นที่ไดรับ
อนุญาตไวกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
  (2) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร 
  (3) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน 
  (4) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไวกอนกฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ 
 การดัดแปลงอาคารที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง หรือมกีารเปลี่ยนการใชอาคารใหเปนอาคารตามขอ 3 แหง
กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวงนี้ ตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 15 ขอ 
19 ขอ 22 และขอ 24 แหงกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ. 2548 และขอ 6 ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 18 ขอ 20 ขอ 21 ขอ 23 และขอ 25 แหงกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวย
ความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ดวย 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 138 ตอนที่ 16 ก วันที่ 4 มีนาคม 2564 
 


