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ภาคผนวก  ก 
 (สําเนา) 

กฎกระทรวง 
กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร 

สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
และมาตรา ๘ (๑)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง  
มาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา ๓๑  มาตรา ๓๕  มาตรา ๔๘  มาตรา ๔๙  และมาตรา ๕๐  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออก
กฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวัน นับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
  “ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความวา 
สวนของอาคารที่สรางขึ้น และอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยูภายในและ
ภายนอกอาคารเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
  “ลิฟต” หมายความวา อุปกรณที่ใชสําหรับนําคนขึ้นลงระหวางพื้นของอาคารที่
ตางระดับกัน แตไมใชบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน 
  “พื้นผิวตางสัมผัส” หมายความวา พื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซ่ึงมีความแตกตางไป
จากพื้นผิวและสีในบริเวณขางเคียง ซ่ึงคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได 
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  “ความกวางสุทธิ” หมายความวา ความกวางที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดย
ปราศจากสิ่งใดๆ กีดขวาง 
 ขอ ๓ อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ในบริเวณที่เปดใหบริการแก
บุคคลทั่วไป 
  (๑) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่
ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุด และ
พิพิธภัณฑสถานของรัฐ สถานีขนสงมวลชน เชน ทาอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ทาเทียบเรือ 
ที่มีพื้นที่สวนใดของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 
  (๒) สํานักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สถานกีฬา ศูนยการคา 
หางสรรพสินคา ประเภทตางๆ ที่มีพื้นที่สวนใดของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน      
๒,๐๐๐ ตารางเมตร  

หมวด ๑ 
ปายแสดงสิ่งอาํนวยความสะดวก 

 
 ขอ ๔ อาคารตามขอ ๓  ตองจัดใหมีปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ  และคนชรา  ตามสมควร  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) สัญลักษณรูปผูพิการ 
(๒) เครื่องหมายแสดงทางไปสูส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือ

ทุพพลภาพ  และคนชรา 
(๓) สัญลักษณ  หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ

ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา 
(๕) สัญลักษณรูปผูพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสูส่ิงอํานวยความสะดวก

สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราและสัญลักษณหรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  ตามขอ ๔ ใหเปนสีขาวโดยพื้น
ปายเปนสีน้ําเงิน  หรือเปนสีน้ําเงินโดยพื้นปายเปนสีขาว 
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(๖) ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราตองมีความชัดเจน มองเห็นไดงาย ติดอยูในตําแหนงที่ไมซับซอน และตองจัดใหมีแสง
สวางเปนพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 

หมวด ๒ 
ทางลาดและลิฟต 

    
 ขอ ๗ อาคารตามขอ ๓ หากระดับพื้นภายในอาคาร  หรือระดับพื้นภายในอาคารกับ
ภายนอกอาหาร  หรือระดับพื้นทางเดินภายนอกอาคารมีความตางระดับกันเกิน ๒๐ มิลลิเมตร  ให
มีทางลาดหรือลิฟตระหวางพื้นที่ตางระดับกัน  แตถามีความตางระดับกันไมเกิน  ๒๐  มิลลิเมตร  
ตองปาดมุมพื้นสวนที่ตางระดับกันไมเกิน ๔๕ องศา 
 ขอ ๘ ทางลาดใหมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) พื้นผิวทางลาดตองเปนวัสดุที่ไมล่ืน 
(๒) พื้นผิวของจุดตอเนื่องระหวางพื้นกับทางลาดตองเรียบไมสะดุด 
(๓) ความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดมีความยาว

ของทุกชวงรวมกันตั้งแต  ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป  ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ 
มิลลิเมตร 

(๔) มีพื้นที่หนาทางลาดเปนที่วางยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
(๕) ทางลาดตองมีความลาดชันไมเกิน ๑ : ๑๒ และมีความยาวชวงละไมเกิน   

๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร  ตองจัดใหมีชานพักยาวไมนอยกวา 
๑,๕๐๐ มิลลิเมตร  คั่นระหวางแตละชวงของทางลาด 

(๖) ทางลาดดานที่ไมมีผนังกั้นใหยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไมนอยกวา 
๕๐ มิลลิเมตร  และมีราวกันตก 

(๗) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร  ขึ้นไป  ตองมีราวจับทั้งสอง
ดานโดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(ก) ทําดวยวัตถุเรียบ  มีความมั่นคงแข็งแรง  ไมเปนอันตรายในการจับ
และไมล่ืน 
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(ข) มีลักษณะกลม โดยมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๓๐ มิลลิเมตร    
แตไมเกิน ๔๐ มิลลิเมตร 

(ค) สูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร 
(ง) ราวจับดานที่อยูติดผนังใหมีระยะหางจากผนังไมนอยกวา ๕๐ มิลลิเมตร 

มีความสูงจากจุดยึดไมนอยกวา ๑๒๐ มิลลิเมตร และผนังบริเวณราวจับตองเปนผนังเรียบ 
(จ) ราวจับตองยาวตอเนื่อง และสวนที่ยึดติดกับผนังจะตองไมกีดขวาง

หรือเปนอุปสรรคตอการใชของคนพิการทางการมองเห็น 
(ฉ) ปลายของราวจับใหยื่นเลยจากจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของทางลาดไม

นอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร 
(๘) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการ

ทางการมองเห็นและคนชราสามารถทราบความหมายได ตั้งอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของทาง
ลาดที่เชื่อมระหวางชั้นของอาคาร 

(๙) ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวในบริเวณทางลาดที่จัดไวใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา 
 ขอ ๙ อาคารตามขอ ๓ ที่มีจํานวนชั้นตั้งแตสองชั้นขึ้นไปตองจัดใหมีลิฟตหรือทางลาด
ที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใชไดระหวางชั้นของอาคาร ลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชราใชไดตองสามารถขึ้นลงไดทุกชั้น  มีระบบควบคุมลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และ
คนชราสามารถควบคุมไดเอง ใชงานไดอยางปลอดภัย และจัดไวในบริเวณที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชราสามารถใชไดสะดวก ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ชองประตูดานนอกของลิฟตที่
จัดไวใหผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราใชได 
 ขอ ๑๐ ลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใชไดที่มีลักษณะเปนหองลิฟตตองมี
ลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ขนาดของหองลิฟตตองมีความกวางไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร  และ
ยาวไมนอยกวา ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร 

(๒) ชองประตูลิฟตตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร  และตอง
มีระบบแสงเพื่อปองกันไมใหประตูลิฟตหนีบผูโดยสาร 
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(๓) มีพื้นผิวตางสัมผัสบนพื้นบริเวณหนาประตูลิฟตกวาง ๓๐๐ มิลลิเมตร  และ
ยาว ๙๐๐ มิลลิเมตร  ซ่ึงอยูหางจากประตูลิฟตไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร แตเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร 

(๔) ปุมกดเรียกลิฟต  ปุมบังคับลิฟต  และปุมสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินตองมี
ลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(ก) ปุมลางสุดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร ปุมบนสุดอยูสูง
จากพื้นไมเกินกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร  และหางจากมุมภายในหองลิฟตไมนอยกวา ๔๐๐ มิลลิเมตร  
ในกรณีที่หองลิฟตมีขนาดกวางและยาวนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 

(ข) มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๒๐ มิลลิเมตร มีอักษรเบรลล
กํากับไวทุกปุม  เมื่อกดปุมจะตองมีเสียงดังและมีแสง 

(ค) ไมมีส่ิงกีดขวางบริเวณที่กดปุมลิฟต 
(๕) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต  โดยราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘(๗)  

(ก)  (ข)  (ค)  และ  (ง) 
(๖) มีตัวเลขและเสียงบอกตําแหนงชั้นตางๆ เมื่อลิฟตหยุด  และขึ้นหรือลง 
(๗) มีปายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริเวณโถงหนาประตูลิฟต และ

ติดอยูในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน 
(๘) ในกรณีที่ลิฟตขัดของใหมีเสียงและแสงไฟเตือนภัยเปนไฟกะพริบสีแดง          

เพื่อใหคนพิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการไดยินทราบ  และใหมีไปกะพริบสีเขียวเปน
สัญญาณใหคนพิการทางการไดยิน ไดทราบวาผูที่อยูขางนอกรับทราบแลววาลิฟตขัดของและ
กําลังใหความชวยเหลืออยู 

(๙) มีโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินภายในลิฟตซ่ึงสามารถติดตอกับภายนอกได  
โดยตองอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๙๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน ๑,๒๐๐  มิลลิเมตร 

(๑๐) มีระบบการทํางานที่ทําใหลิฟตเล่ือนมาอยูตรงที่จอดชั้นระดับพื้นดินและ
ประตูลิฟตตองเปดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟาดับ 
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หมวด ๓ 
บันได 

 
 ขอ ๑๑ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีบันไดที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใชได
อยางนอยช้ันละ ๑ แหง  โดยตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๒) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไมเกิน ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร 
(๓) มีราวบันไดทั้งสองขาง  โดยใหราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘ (๗) 
(๔) ลูกตั้งสูงไมเกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่ขึ้นบันไดเหลื่อมกัน

ออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา ๒๘๐ มิลลิเมตร และมีขนาดสม่ําเสมอตลอดชวงบันได       
ในกรณีที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดใหมีระยะเหลื่อมกันไดไมเกิน ๒๐  มิลลิเมตร 

(๕) พื้นผิวของบันไดตองใชวัสดุที่ไมล่ืน 
(๖) ลูกตั้งบันไดหามเปดเปนชองโลง 
(๗) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการ

ทางการมองเห็นและคนชราสามารถทราบความหมายได ตั้งอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของ
บันไดที่เชื่อมระหวางชั้นของอาคาร 

หมวด ๔ 
ที่จอดรถ 

 
 ขอ ๑๒ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราอยางนอยตามอัตราสวน  ดังนี้ 

(๑) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๑๐ คัน แตไมเกิน ๕๐ คัน ใหมีที่จอดรถสําหรับ
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย ๑ คัน 

(๒) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๕๑ คัน แตไมเกิน ๑๐๐ คัน ใหมีที่จอดรถ
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย ๒ คัน 
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(๓) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๑๐๑ คัน ขึ้นไป ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพและคนชราอยางนอย ๒ คัน และเพิ่มขึ้นอีก ๑ คัน สําหรับทุกๆ จํานวนรถ ๑๐๐ คนั
ที่เพิ่มขึ้นเศษของ ๑๐๐ คัน ถาเกินกวา ๕๐ คัน ใหคิดเปน ๑๐๐ คัน 
 ขอ ๑๓ ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใหจัดไวใกลทางเขาออก
อาคารใหมากที่สุด  มีลักษณะไมขนานกับทางเดินรถ  มีพื้นผิวเรียบ  มีระดับเสมอกัน  และมี
สัญลักษณรูปผูพิการนั่งเกาอี้ลออยูบนพื้นของที่จอดรถดานที่ติดกับทางเดินรถ มีขนาดกวาง        
ไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และมีปายขนาดกวางไมนอยกวา 
๓๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร ติดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร  
ในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน 
 ขอ ๑๔ ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตองเปนพื้นที่ส่ีเหล่ียมผืนผา
กวางไมนอยกวา ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร  และจัดใหมีที่วางขางที่
จอดรถกวางไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร  ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่วางดังกลาวตองมี
ลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ 

หมวด ๕ 
ทางเขาอาคาร  ทางเดินระหวางอาคาร  และทางเชื่อมระหวางอาคาร 

 
 
 ขอ ๑๕ อาคารตามขอ ๓  ตองจัดใหมีทางเขาอาคารเพื่อใหผูพิการหรือทุพพลภาพ  และ
คนชราเขาใชไดโดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไมล่ืน ไมมีส่ิงกีดขวาง หรือสวนของอาคารยื่นลํ้า
ออกมาเปนอุปสรรคหรืออาจทําใหเกิดอันตรายตอผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

(๒) อยูในระดับเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรือพื้นลานจอดรถ ในกรณี
ที่อยูตางระดับตองมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงไดสะดวก และทางลาดนี้ใหอยูใกลที่จอดรถ 
 ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีอาคารตามขอ ๓ หลายอาคารอยูภายในบริเวณเดียวกันที่มีการใช
อาคารรวมกัน  จะมีร้ัวลอมหรือไมก็ตาม  ตองจัดใหมีทางเดินระหวางอาคารนั้น   และจากอาคาร
แตละอาคารนั้นไปสูทางสาธารณะ  ลานจอดรถหรืออาคารที่จอดรถ 
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  ทางเดินตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) พื้นทางเดินตองเรียบ ไมล่ืน และมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ 

มิลลิเมตร 
(๒) หากมีทอระบายน้ําหรือรางระบายน้ําบนพื้นตองมีฝาปดสนิท  ถาฝาเปด

แบบตะแกรงหรือแบบรู  ตองมีขนาดของชองตะแกรงหรือเสนผานศูนยกลางของรูกวางไมเกิน 
๑๓ มิลลิเมตร  แนวรองหรือแนวของรางจะตองขวางกับแนวทางเดิน 

(๓) ในบริเวณที่เปนทางแยกหรือทางเลี้ยวใหมีพื้นผิวตางสัมผัส 
(๔) ในกรณีที่มีส่ิงกีดขวางที่จําเปนบนทางเดิน  ตองจัดใหอยูในแนวเดียวกัน  

โดยไมกีดขวางทางเดิน  และจัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อใหทราบกอนถึงสิ่งกีดขวาง 
และอยูหางสิ่งกีดขวางไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร 

(๕) ปายหรือส่ิงอื่นใดที่แขวนอยูเหนือทางเดิน  ตองมีความสูงจากพื้นทางเดิน
ไมนอยกวา ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร 

(๖) ในกรณีที่พื้นทางเดินกับพื้นถนนมีระดับตางกัน  ใหมีพื้นลาดที่มีความ
ลาดชันไมเกิน ๑:๑๐  
 ขอ ๑๗ อาคารตามขอ ๓ ที่มีทางเชื่อมระหวางอาคาร  ตองมีผนังหรือราวกันตกทั้งสองดาน  
โดยมีราวจับซึ่งมีลักษณะตามขอ ๘ (๗)  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  และ (จ)  ที่ผนังหรือราวกันตกนั้น  และ
มีทางเดินซึ่งมีลักษณะตามขอ ๑๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) 
 

หมวด ๖ 
ประตู 

 
 ขอ ๑๘ ประตูของอาคารตามขอ ๓  ตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปดปดไดงาย 
(๒) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูตองไมเกินกวา ๒๐ มิลลิเมตร 

และใหขอบทั้งสองดานมีความลาดเอียงไมเกิน ๔๕ องศา เพื่อใหเกาอี้ลอหรือผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราที่ใชอุปกรณชวยเดินสามารถขามไดสะดวก 

(๓) ชองประตูตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร 
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(๔) ในกรณีที่ประตูเปนแบบบานเปดผลักเขาออก เมื่อเปดออกสูทางเดินหรือ
ระเบียงตองมีพื้นที่วางขนาดกวางไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 

(๕) ในกรณีที่ประตูเปนแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปดใหมีมือจับที่มีขนาด
เทากับราวจับตามขอ ๘  (๗)  (ข) ในแนวดิ่งทั้งดานในและดานนอกของประตูซ่ึงมีปลายดานบน
สูงจากพื้นไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร  และปลายดานลางไมเกิน ๘๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่เปน
ประตูบานเปดออกใหมีราวจับตามแนวนอนดานในประตู และในกรณีที่เปนประตูบานเปดเขาใหมี
ราวจับตามแนวนอนดานนอกประตู  ราวจับดังกลาวใหสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร  แต
ไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร  ยาวไปตามความกวางของประตู 

(๖)  ในกรณีที่ประตูเปนกระจกหรือลูกฟกเปนกระจก ใหติดเครื่องหมายหรือ
แถบสีที่สังเกตเห็นไดชัด 

(๗) อุปกรณเปดปดประตูตองเปนชนิดกานบิดหรือแกนผลัก อยูสูงจากพื้น    
ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร  แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร ประตูตามวรรคหนึ่งตองไมติดตั้ง
อุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง ที่อาจทําใหประตูหนีบหรือกระแทกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ  และคนชรา 
 ขอ ๑๙ ขอกําหนดตามขอ ๑๘ ไมใชบังคับกับประตูหนีไปและประตูเปดปดโดยใช
ระบบอัตโนมัติ 

หมวด ๗ 
หองสวม 

 
 ขอ ๒๐ อาคารตามขอ ๓ ที่จัดใหมีหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไป  ตองจัดใหมีหองสวม
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราเขาใชไดอยางนอย ๑ หองในหองสวมนั้นหรือจะ
จัดแยกออกมาอยูในบริเวณเดียวกันกับหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปก็ได 
 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองจัดใหมี
หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราเขาใชไดอยางนอย ๑ หอง 
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 ขอ ๒๑ หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา ตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีพื้นที่วางภายในหองสวมเพื่อใหเกาอี้ลอสามารถหมุนตัวกลับได ซ่ึงมี

เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
(๒) ประตูของหองที่ตั้งโถสวมเปนแบบบานเปดออกสูภายนอก โดยตองเปด

คางไดไมนอยกวา ๙๐ องศา หรือเปนแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ประตู
ดานหนาหองสวม ลักษณะของประตูนอกจากที่กลาวมาขางตน ใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด ๖ 

(๓) พื้นหองสวมตองมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถาเปนพื้นตางระดับตองมี
ลักษณะเปนทางลาดตามหมวด ๒ และวัสดุปูพื้นหองสวมตองไมล่ืน 

(๔) พื้นหองสวมตองมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังชองระบายน้ําทิ้ง เพื่อที่จะ
ไมใหมีน้ําขังบนพื้น 

(๕) มีโถสวมชนิดนั่งราบ  สูงจากพื้นไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร  แตไมเกิน 
๕๐๐ มิลลิเมตร  มีพนักพิงหลังที่ใหผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราที่ไมสามารถนั่งทรงตัวไดเอง
ใชพิงไดและที่ปลอยน้ําเปนชนิดคันโยก  ปุมกดขนาดใหญหรือชนิดอื่นที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชราสามารถใชไดอยางสะดวก  มีดานขางดานหนึ่งของโถสวมอยูชิดผนัง  โดยมีระยะหาง
วัดจากกึ่งกลางโถสวมถึงผนังไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร  ตองมีราวจับ
ที่ผนัง  สวนดานที่ไมชิดผนังใหมีที่วางมากพอที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราที่นั่งเกาอี้ลอ
สามารถเขาไปใชโถสวมไดโดยสะดวก  ในกรณีที่ดานขางของโถสวมทั้งสองดานอยูหางจากผนัง
เกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร  ตองมีราวจับที่มีลักษณะ (๗) 

(๖) มีราวจับบริเวณดานที่ชิดผนังเพื่อชวยในการพยุงตัว เปนราวจับในแนวนอน
และแนวดิ่งโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
   (ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แต
ไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร และใหยื่นลํ้าออกมาจากดานหนาโถสวมอีกไมนอยกวา ๒๕๐ มิลลิเมตร 
แตไมเกิน ๓๐๐ มิลลิเมตร 
   (ข) ราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอน ดานหนาโถสวม
มีความยาววัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร ราวจับตาม (๖)  (ก)  
และ (ข)  อาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได 
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(๗) ดานขางโถสวมดานที่ไมชิดผนังใหมีราวจับติดผนังแบบพับเก็บไดใน
แนวราบ เมื่อกางออกใหมีระบบล็อกที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถปลดล็อกไดงาย  
มีระยะหางจากขอบของโถสวมไมนอยกวา ๑๕๐ มิลลิเมตร  แตไมเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร และมี
ความยาวไมนอยกวา ๕๕๐ มิลลิเมตร 

(๘) นอกเหนือจากราวจับตาม (๖) และ (๗) ตองมีราวจับเพื่อนําไปสูสุขภัณฑ
อ่ืนๆ ภายในหองสวม มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร  แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร 

(๙) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูที่อยูภายนอกแจงภัยแก   
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูพิการหรือ      
ทุพพลภาพ และคนชราสามารถแจงเหตุหรือเรียกหาผูชวยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไวในหองสวม 
โดยมีปุมกดหรือปุมสัมผัสใหสัญญาณทํางานซึ่งติดตั้งอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราสามารถใชงานไดสะดวก 

(๑๐) มีอางลางมือโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(ก) ใตอางลางมือดานที่ติดผนังไปจนถึงขอบอางเปนที่วาง เพื่อใหเกาอี้

ลอสามารถสอดเขาไปได โดยขอบอางอยูหางจากผนังไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร และตองอยูใน
ตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาประชิดไดโดยไมมีส่ิงกีดขวาง 

(ข) มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอางไมนอยกวา ๗๕๐ มิลลิเมตร แต
ไมเกิน ๘๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บไดในแนวดิ่งทั้งสองขางของอาง 

(ค) กอกน้ําเปนชนิดกานโยกหรือกานกดหรือกานหมุนหรือระบบ
อัตโนมัติ 
 ขอ ๒๒ ในกรณีที่หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยูภายในหองสวม
ที่จัดไวสําหรับบุคคลทั่วไป  และมีทางเขากอนถึงหองสวม  ตองจัดใหหองสวมสําหรับผูพิการหรอื
ทุพพลภาพ  และคนชราอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถเขาถึงได
โดยสะดวก หองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปตามวรรคหนึ่ง หากไดจัดสําหรับผูชายและผูหญิง
ตางหากจากกันใหมีอักษรเบรลลแสดงใหรูวาเปนหองสวมชายหรือหญิงติดไวที่ผนังขางทางเขาใน
ตําแหนงที่สามารถสัมผัสไดดวย 
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 ขอ ๒๓ ในกรณีที่เปนหองสวมสําหรับผูชายที่มิใชหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพล
ภาพและคนชราตามขอ ๒๐ และขอ ๒๑ ใหมีที่ถายปสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอยางนอย ๑ ที่ โดย
มีราวจับในแนวนอนอยูดานบนของที่ถายปสสาวะยาวไมนอยกวา ๕๐๐ มิลลิเมตร  แตไมเกิน ๖๐๐ 
มิลลิเมตร  มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร  แตไมเกิน ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร  และมี
ราวจับดานขางของที่ถายปสสาวะทองสองขาง  มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แต
ไมเกิน ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ซ่ึงยื่นออกมาจากผนังไมนอยกวา ๕๕๐ มิลลิเมตร  แตไมเกิน ๖๐๐ 
มิลลิเมตร 
 ขอ ๒๔ ราวจับหองสวมใหมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘ (๗)  (ก) และ (ข) 
 

หมวด ๘ 
พื้นผิวตางสัมผัส 

           
 ขอ ๒๕ อาคารตามขอ ๓  ตองจัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัสสําหรับคนพิการทางการมองเห็น
ที่พื้นบริเวณตางระดับที่มีระดับตางกันเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร  ที่ทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรือ
บันไดที่พื้นดานหนาและดานหลังประตูทางเขาอาคาร  และที่พื้นดานหนาของประตูหองสวม  โดย
มีขนาดกวาง ๓๐๐ มิลลิเมตร  และมีความยาวเทากับและขนานไปกับความกวางของชองทางเดิน
ของพื้นตางระดับทางลาด  บันได  หรือประตู  และขอบของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากจุดเริ่มตน
ของทางขึ้นหรือทางลงของพื้นตางระดับ  ทางลาด  บันได  หรือประตูไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร  
แตไมเกิน ๓๕๐ มิลลิเมตร 
 ในกรณีของสถานีขนสงมวลชน ใหขอบนอกของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากขอบของ
ชานชาลาไมนอยกวา ๖๐๐ มิลลิเมตร  แตไมเกินกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร 
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หมวด ๙ 
โรงมหรสพ  หอประชุม  และโรงแรม 

               
 ขอ ๒๖ อาคารตามขอ ๓ ที่เปนโรงมหรสพหรือหอประชุมตองจัดใหมีพื้นที่เฉพาะ
สําหรับเกาอี้ลออยางนอยหนึ่งที่ทุกๆ จํานวน ๑๐๐ ที่นั่ง  โดยพื้นที่เฉพาะนี้เปนพื้นที่ราบขนาด
ความกวางไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และความยาวไมนอยกวา ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร ตอหนึ่งที่อยู   
ในตําแหนงที่เขาออกได 
 ขอ ๒๗ อาคารตามขอ ๓ ที่เปนโรงแรมที่มีหองพักตั้งแต ๑๐๐ หอง  ขึ้นไป  ตองจัดใหมี
หองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราเขาใชไดไมนอยกวาหนึ่งหองตอจํานวนหองพัก     
ทุก ๑๐๐ หอง  โดยหองพักดังกลาวตองมีสวนประกอบและมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) อยูใกลบันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟตดับเพลิง 
(๒) ภายในหองพักตองจัดใหมีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยทั้งสัญญาณที่

เปนเสียงและแสงและระบบสั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุอันตราย
อยางอื่น เพื่อใหผูที่อยูภายในหองพักทราบ และมีสวิตซสัญญาณแสงและสวิตซสัญญาณเสียง    
แจงภัยหรือเรียกใหผูที่อยูภายนอกทราบวามีคนอยูในหองพัก 

(๓) มีแผนผังตางสัมผัสของอาคารในชั้นที่มีหองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราเขาใชได มีอักษรเบรลลแสดงตําแหนงของหองพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสู
บันไดหนีไฟโดยติดไวที่กึ่งกลางบานประตูดานในและอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร            
แตไมเกิน ๑,๗๐๐มิลลิเมตร 

 (๔) มีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ประตูดานหนาหองพักสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา 
 ขอ ๒๘ หองพักในโรงแรมที่สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมีที่อาบน้ํา
ซ่ึงเปนแบบฝกบัวหรือแบบอางอาบน้ําโดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
  (๑) ที่อาบน้ําแบบฝกบัว 
   (ก) มีพื้นที่วางขนาดความกวางไมนอยกวา ๑,๑๐๐ มิลลิเมตร และความยาว
ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 
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   (ข) มีที่นั่งสําหรับอาบน้ําที่มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร       
แตไมเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร 
   (ค) มีราวจับในแนวนอนที่ดานขางของที่นั่ง มีความสูงจากพื้นไมนอย
กวา ๖๕๐ มิลลิเมตร  แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน 
๗๐๐ มิลลิเมตรและมีราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอน  และมีความยาวจาก
ปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร 
  (๒) ที่อาบน้ําแบบอางอาบน้ํา 
   (ก) มีราวจับในแนวดิ่งอยูหางจากผนังดานหัวอางอาบน้ํา ๖๐๐ มิลลิเมตร 
โดยปลายดานลางอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร มีความยาว
อยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร 
   (ข) มีราวจับในแนวนอนที่ปลายของราวจับในแนวดิ่ง และยาวไปจนจด
ผนังหองอาบน้ําดานทายอางอาบน้ํา 
   ราวจับในแนวนอนและแนวดิ่งอาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได และมีลักษณะ
ตามที่กําหนดในขอ ๘  (๗)  (ก) และ (ข) 
  (๓) ส่ิงของ เครื่องใชหรืออุปกรณภายในที่อาบน้ําใหอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา 
๓๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 
 

บทเฉพาะกาล 
               
 ขอ ๒๙ อาคารที่มีอยูกอน หรือไดรับอนุญาตหรือไดยื่นขออนุญาตกอสรางหรือ
ดัดแปลงอาคารหรือไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและไดดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิแลว       
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ ๓๐ การดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารที่ไดรับยกเวนตามขอ ๒๙ ใหไดรับยกเวน   
ไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  ทั้งนี้  ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
  (๑) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น เกินรอยละสองของพื้นที่อาคาร
รวมกันทุกชั้นที่ไดรับอนุญาตไวกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
  (๒) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร 
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  (๓) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน 
  (๔) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับ
อนุญาตไวกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
  การดัดแปลงอาคารที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง หรือการเปลี่ยนการใช
อาคารที่เขาลักษณะอาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชราตาม ขอ ๔  ขอ ๕  ขอ  ๖  ขอ ๑๒  ขอ  ๑๓  ขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕  ขอ  ๑๘  ขอ  ๑๙ ขอ ๒๐  
ขอ๒๑  ขอ  ๒๒  ขอ  ๒๓  ขอ  ๒๔  และขอ  ๒๕ 
 
 
    ใหไว ณ วันที่ ๘ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
        
    (ลงนาม) 
    พลตํารวจเอกชิดชัย  วรรณสถิตย 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหอาคารบาง
ประเภทตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีโอกาส
เขารวมกิจกรรมตางๆ ในสังคมได ประกอบกับมาตรา ๕๕ และมาตรา ๘๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติวาบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะความชวยเหลืออื่น 
และการสงเคราะหจากรัฐ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 


