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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  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปน
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญั ติใหกระทําไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา”  หมายความวา  สวนของ

อาคารที่สรางขึ้นและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารที่ติดหรือต้ังอยูภายในและภายนอกอาคาร  
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา 
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“ลิฟต”  หมายความวา  อุปกรณท่ีใชสําหรับนําคนขึ้นลงระหวางพื้นของอาคารที่ตางระดับกัน  
แตไมใชบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน 

“พ้ืนผิวตางสัมผัส”  หมายความวา  พ้ืนผิวท่ีมีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกตางไปจากพื้นผิว
และสีในบริเวณขางเคียงซึ่งคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได 

“ความกวางสุทธิ”  หมายความวา  ความกวางที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจาก 
สิ่งใด ๆ  กีดขวาง 

ขอ ๓ อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปนี้  ตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ 
ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ในบริเวณที่เปดใหบริการแก 
บุคคลทั่วไป 

(๑) โรงพยาบาล  สถานพยาบาล  ศูนยบริการสาธารณสุข  สถานีอนามัย  อาคารที่ทําการ 
ของราชการ   รัฐวิสาหกิจ  องคการของรัฐที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย   สถานศึกษา   หอสมุดและ 
พิพิธภัณฑสถานของรัฐ  สถานีขนสงมวลชน  เชน  ทาอากาศยาน  สถานีรถไฟ  สถานีรถ  ทาเทียบเรือ  
ท่ีมีพ้ืนที่สวนใดของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

(๒) สํานักงาน  โรงมหรสพ  โรงแรม  หอประชุม  สนามกีฬา  ศูนยการคา  หางสรรพสินคา
ประเภทตาง ๆ  ท่ีมีพ้ืนที่สวนใดของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 

 
หมวด  ๑ 

ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ขอ ๔ อาคารตามขอ  ๓  ตองจัดใหมีปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ  และคนชรา  ตามสมควร  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) สัญลักษณรูปผูพิการ 
(๒) เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และ

คนชรา 
(๓) สัญลักษณ  หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือ

ทุพพลภาพ  และคนชรา 
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ขอ ๕ สัญลักษณรูปผูพิการ  เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ 
ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  และสัญลักษณหรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  ตามขอ  ๔  ใหเปนสีขาวโดยพื้นปายเปนสีน้ําเงิน  หรือเปน 
สีน้ําเงินโดยพื้นปายเปนสีขาว 

ขอ ๖ ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  ตองมี
ความชัดเจน  มองเห็นไดงาย  ติดอยูในตําแหนงที่ไมทําใหสับสน  และตองจัดใหมีแสงสองสวาง 
เปนพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 

 
หมวด  ๒ 

ทางลาดและลิฟต 
 

ขอ ๗ อาคารตามขอ   ๓   หากระดับพ้ืนภายในอาคาร   หรือระดับพ้ืนภายในอาคาร 
กับภายนอกอาคาร  หรือระดับพ้ืนทางเดินภายนอกอาคารมีความตางระดับกันเกิน  ๒๐  มิลลิเมตร   
ใหมีทางลาดหรือลิฟตระหวางพื้นที่ตางระดับกัน  แตถามีความตางระดับกันไมเกิน  ๒๐  มิลลิเมตร   
ตองปาดมุมพ้ืนสวนที่ตางระดับกันไมเกิน  ๔๕  องศา 

ขอ ๘ ทางลาดใหมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) พ้ืนผิวทางลาดตองเปนวัสดุท่ีไมลื่น 
(๒) พ้ืนผิวของจุดตอเนื่องระหวางพื้นกับทางลาดตองเรียบไมสะดุด 
(๓) ความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร  ในกรณีท่ีทางลาดมีความยาวของทุกชวง

รวมกันตั้งแต  ๖,๐๐๐  มิลลิเมตร  ขึ้นไป  ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๔) มีพ้ืนที่หนาทางลาดเปนที่วางยาวไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๕) ทางลาดตองมีความลาดชันไมเกิน  ๑:๑๒  และมีความยาวชวงละไมเกิน  ๖,๐๐๐  

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

(๖) ทางลาดดานที่ไมมีผนังกั้นใหยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไมนอยกวา   ๕๐  
มิลลิเมตร  และมีราวกันตก 
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(๗) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต  ๒,๕๐๐  มิลลิเมตร  ขึ้นไป  ตองมีราวจับทั้งสองดานโดยมี
ลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ทําดวยวัสดุเรียบ  มีความมั่นคงแข็งแรง  ไมเปนอันตรายในการจับและไมลื่น 
 (ข) มีลักษณะกลม  โดยมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา  ๓๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน   

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

จากจุดยึดไมนอยกวา  ๑๒๐  มิลลิเมตร  และผนังบริเวณราวจับตองเปนผนังเรียบ 
 (จ) ราวจับตองยาวตอเนื่อง  และสวนที่ยึดติดกับผนังจะตองไมกีดขวางหรือเปนอุปสรรค

ตอการใชของคนพิการทางการมองเห็น 
 (ฉ) ปลายของราวจับใหย่ืนเลยจากจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของทางลาดไมนอยกวา  ๓๐๐  

มิลลิเมตร 
(๘) มีปายแสดงทิศทาง  ตําแหนง  หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็น

และคนชราสามารถทราบความหมายได  ต้ังอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่เชื่อมระหวางชั้น
ของอาคาร 

(๙) ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวในบริเวณทางลาดที่จัดไวใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชรา 

ขอ ๙ อาคารตามขอ  ๓  ท่ีมีจํานวนชั้นตั้งแตสองชั้นขึ้นไปตองจัดใหมีลิฟตหรือทางลาด 
ท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใชไดระหวางชั้นของอาคาร 

ลิฟตท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใชไดตองสามารถขึ้นลงไดทุกชั้น  มีระบบควบคุมลิฟต
ท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถควบคุมไดเอง  ใชงานไดอยางปลอดภัย  และจัดไวในบริเวณ
ท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถใชไดสะดวก 

ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวท่ีชองประตูดานนอกของลิฟตท่ีจัดไวใหผูพิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชราใชได 

ขอ ๑๐ ลิฟตท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใชไดท่ีมีลักษณะเปนหองลิฟตตองมี
ลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
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(๑) ขนาดของหองลิฟตตองมีความกวางไมนอยกวา  ๑,๑๐๐  มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา  
๑,๔๐๐  มิลลิเมตร 

(๒) ชองประตูลิฟตตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร  และตองมีระบบแสง
เพ่ือปองกันไมใหประตูลิฟตหนบีผูโดยสาร 

(๓) มีพ้ืนผิวตางสัมผัสบนพื้นบริเวณหนาประตูลิฟตกวาง  ๓๐๐  มิลลิเมตร  และยาว  ๙๐๐  
มิลลิเมตร  ซึ่งอยูหางจากประตูลิฟตไมนอยกวา  ๓๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๖๐๐  มิลลิเมตร 

(๔) ปุมกดเรียกลิฟต   ปุมบังคับลิฟต   และปุมสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินตองมีลักษณะ  
ดังตอไปนี้ 

 (ก) ปุมลางสุดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร  ปุมบนสุดอยูสูงจากพื้น 
ไมเกินกวา  ๑,๒๐๐  มิลลิเมตร  และหางจากมุมภายในหองลิฟตไมนอยกวา  ๔๐๐  มิลลิเมตร  ในกรณีท่ี
หองลิฟตมีขนาดกวางและยาวนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 

 (ข) มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา  ๒๐  มิลลิเมตร  มีอักษรเบรลลกํากับไวทุกปุม  
เมื่อกดปุมจะตองมีเสียงดังและมีแสง 

 (ค) ไมมีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุมลิฟต 
(๕) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต  โดยราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๘  (๗)  (ก)  (ข)  (ค)  

และ  (ง) 
(๖) มีตัวเลขและเสียงบอกตําแหนงชั้นตาง  ๆ  เมื่อลิฟตหยุด  และขึ้นหรือลง 
(๗) มีปายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริ เวณโถงหนาประตูลิฟตและติดอยู 

ในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน 
(๘) ในกรณีท่ีลิฟตขัดของใหมีท้ังเสียงและแสงไฟเตือนภัยเปนไฟกะพริบสีแดง  เพ่ือให 

คนพิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการไดยินทราบ  และใหมีไฟกะพริบสีเขียวเปนสัญญาณ 
ใหคนพิการทางการได ยินไดทราบวาผู ท่ีอ ยูข างนอกรับทราบแลววาลิฟตขัดของและกําลัง 
ใหความชวยเหลอือยู 

(๙) มีโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินภายในลิฟตซึ่งสามารถติดตอกับภายนอกได  โดยตองอยูสูงจาก
พ้ืนไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๑,๒๐๐  มิลลิเมตร 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑๐) มีระบบการทํางานที่ทําใหลิฟตเลื่อนมาอยูตรงที่จอดชั้นระดับพ้ืนดินและประตูลิฟต 
ตองเปดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟาดับ 

 
หมวด  ๓ 
บันได 

 
ขอ ๑๑ อาคารตามขอ  ๓  ตองจัดใหมีบันไดที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใชได 

อยางนอยชั้นละ  ๑  แหง  โดยตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๒) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไมเกิน  ๒,๐๐๐  มิลลิเมตร 
(๓) มีราวบันไดทั้งสองขาง  โดยใหราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๘  (๗) 
(๔) ลูกตั้งสูงไมเกิน  ๑๕๐  มิลลิเมตร  ลูกนอนเมื่อหักสวนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแลว

เหลือความกวางไมนอยกวา  ๒๘๐  มิลลิเมตร  และมีขนาดสม่ําเสมอตลอดชวงบันได  ในกรณีท่ี
ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดใหมีระยะเหลื่อมกันไดไมเกิน  ๒๐  มิลลิเมตร 

(๕) พ้ืนผิวของบันไดตองใชวัสดุท่ีไมลื่น 
(๖) ลูกตั้งบันไดหามเปดเปนชองโลง 
(๗) มีปายแสดงทิศทาง  ตําแหนง  หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็น

และคนชราสามารถทราบความหมายได  ต้ังอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อมระหวางชั้น
ของอาคาร 

 
หมวด  ๔ 
ท่ีจอดรถ 

 
ขอ ๑๒ อาคารตามขอ  ๓  ตองจัดใหมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา

อยางนอยตามอัตราสวน  ดังนี้ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) ถาจํานวนที่จอดรถต้ังแต  ๑๐  คัน  แตไมเกิน  ๕๐  คัน  ใหมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ  และคนชราอยางนอย  ๑  คัน 

(๒) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต  ๕๑  คัน  แตไมเกิน  ๑๐๐  คัน  ใหมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ  และคนชราอยางนอย  ๒  คัน 

(๓) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต  ๑๐๑  คัน  ขึ้นไป  ใหมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชราอยางนอย  ๒  คัน  และเพิ่มขึ้นอีก  ๑  คัน  สําหรับทุก ๆ  จํานวนรถ  ๑๐๐  คันที่เพ่ิมขึ้น   
เศษของ  ๑๐๐  คัน  ถาเกินกวา  ๕๐  คัน  ใหคิดเปน  ๑๐๐  คัน 

ขอ ๑๓ ท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใหจัดไวใกลทางเขาออกอาคาร
ใหมากที่สุด  มีลักษณะไมขนานกับทางเดินรถ  มีพ้ืนผิวเรียบ  มีระดับเสมอกัน  และมีสัญลักษณรูป 
ผูพิการนั่งเกาอี้ลออยูบนพื้นของที่จอดรถดานที่ติดกับทางเดินรถ  มีขนาดกวางไมนอยกวา  ๙๐๐  
มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร  และมีปายขนาดกวางไมนอยกวา  ๓๐๐  มิลลิเมตร   
และยาวไมนอยกวา  ๓๐๐  มิลลิเมตร  ติดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๒,๐๐๐  มิลลิเมตร  ในตําแหนง 
ท่ีเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๑๔ ท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราตองเปนพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผา
กวางไมนอยกวา  ๒,๔๐๐  มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา  ๖,๐๐๐  มิลลิเมตร  และจัดใหมีท่ีวาง 
ขางที่จอดรถกวางไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  มิลลิเมตร  ตลอดความยาวของที่จอดรถ  โดยที่วางดังกลาวตองมี
ลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ 

 
หมวด  ๕ 

ทางเขาอาคาร  ทางเดินระหวางอาคาร  และทางเชื่อมระหวางอาคาร 
 
ขอ ๑๕ อาคารตามขอ  ๓  ตองจัดใหมีทางเขาอาคารเพื่อใหผูพิการหรือทุพพลภาพ  และ

คนชราเขาใชไดโดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนพ้ืนผิวเรียบเสมอกัน  ไมลื่น  ไมมีสิ่งกีดขวาง  หรือสวนของอาคารยื่นล้ําออกมา 

เปนอุปสรรคหรืออาจทําใหเกิดอันตรายตอผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) อยูในระดับเดียวกับพ้ืนถนนภายนอกอาคารหรือพ้ืนลานจอดรถ  ในกรณีท่ีอยูตางระดับ
ตองมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงไดสะดวก  และทางลาดนี้ใหอยูใกลท่ีจอดรถ 

ขอ ๑๖ ในกรณีท่ีมีอาคารตามขอ  ๓  หลายอาคารอยูภายในบริเวณเดียวกันที่มีการใชอาคาร
รวมกัน  จะมีรั้วลอมหรือไมก็ตาม  ตองจัดใหมีทางเดินระหวางอาคารนั้น  และจากอาคารแตละอาคารนั้น
ไปสูทางสาธารณะ  ลานจอดรถหรืออาคารที่จอดรถ 

ทางเดินตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) พ้ืนทางเดินตองเรียบ  ไมลื่น  และมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๒) หากมีทอระบายน้ําหรือรางระบายน้ําบนพื้นตองมีฝาปดสนิท  ถาฝาเปนแบบตะแกรงหรือ

แบบรู  ตองมีขนาดของชองตะแกรงหรือเสนผานศูนยกลางของรูกวางไมเกิน  ๑๓  มิลลิเมตร   
แนวรองหรือแนวของรางจะตองขวางกับแนวทางเดิน 

(๓) ในบริเวณที่เปนทางแยกหรือทางเลี้ยวใหมีพ้ืนผิวตางสัมผัส 
(๔) ในกรณีท่ีมีสิ่งกีดขวางที่จําเปนบนทางเดิน  ตองจัดใหอยูในแนวเดียวกัน  โดยไมกีดขวาง

ทางเดิน  และจัดใหมีพ้ืนผิวตางสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อใหทราบกอนถึงสิ่งกีดขวาง  และอยูหางสิ่งกีดขวาง
ไมนอยกวา  ๓๐๐  มิลลิเมตร 

(๕) ปายหรือสิ่งอื่นใดที่แขวนอยูเหนือทางเดิน  ตองมีความสูงจากพื้นทางเดินไมนอยกวา   
๒,๐๐๐  มิลลิเมตร 

(๖) ในกรณีท่ีพ้ืนทางเดินกับพ้ืนถนนมีระดับตางกัน  ใหมีพ้ืนลาดที่มีความลาดชันไมเกิน  ๑:๑๐ 
ขอ ๑๗ อาคารตามขอ  ๓  ท่ีมีทางเชื่อมระหวางอาคาร  ตองมีผนังหรือราวกันตกทั้งสองดาน  

โดยมีราวจับซึ่งมีลักษณะตามขอ  ๘  (๗)  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  และ  (จ)  ท่ีผนังหรือราวกันตกนั้น  และมี
ทางเดินซึ่งมีลักษณะตามขอ  ๑๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕) 

 
หมวด  ๖ 
ประตู 

 
ขอ ๑๘ ประตูของอาคารตามขอ  ๓  ตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปดปดไดงาย 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) หากมีธรณีประตู  ความสูงของธรณีประตูตองไมเกินกวา  ๒๐  มิลลิเมตร  และใหขอบ 
ท้ังสองดานมีความลาดเอียงไมเกิน  ๔๕  องศา  เพ่ือใหเกาอี้ลอหรือผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา
ท่ีใชอุปกรณชวยเดินสามารถขามไดสะดวก 

(๓) ชองประตูตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร 
(๔) ในกรณีท่ีประตูเปนแบบบานเปดผลักเขาออก  เมื่อเปดออกสูทางเดินหรือระเบียงตองมี

พ้ืนที่วางขนาดกวางไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๕) ในกรณีท่ีประตูเปนแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปดใหมีมือจับที่มีขนาดเทากับราวจับ

ตามขอ  ๘  (๗)  (ข)  ในแนวดิ่งทั้งดานในและดานนอกของประตูซึ่งมีปลายดานบนสูงจากพื้นไมนอยกวา  
๑,๐๐๐  มิลลิเมตร  และปลายดานลางไมเกิน  ๘๐๐  มิลลิเมตร  ในกรณีท่ีเปนประตูบานเปดออกใหมีราวจับ
ตามแนวนอนดานในประตู  และในกรณีท่ีเปนประตูบานเปดเขาใหมีราวจับตามแนวนอนดานนอกประตู  
ราวจับดังกลาวใหสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๘๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๙๐๐  มิลลิเมตร  ยาวไปตาม 
ความกวางของประตู 

(๖) ในกรณีท่ีประตูเปนกระจกหรือลูกฟกเปนกระจก   ใหติดเครื่องหมายหรือแถบสี 
ท่ีสังเกตเห็นไดชัด 

(๗) อุปกรณเปดปดประตูตองเปนชนิดกานบิดหรือแกนผลัก  อยูสูงจากพื้นไมนอยกวา   
๑,๐๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๑,๒๐๐  มิลลิเมตร 

ประตูตามวรรคหนึ่งตองไมติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเองที่อาจทําให 
ประตูหนีบหรือกระแทกผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา 

ขอ ๑๙ ขอกําหนดตามขอ  ๑๘  ไมใชบังคับกับประตูหนีไฟและประตูเปดปดโดยใชระบบ
อัตโนมัติ 

 
หมวด  ๗ 
หองสวม 

 
ขอ ๒๐ อาคารตามขอ  ๓  ท่ีจัดใหมีหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไป  ตองจัดใหมีหองสวม

สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราเขาใชไดอยางนอย  ๑  หองในหองสวมนั้นหรือจะจัดแยก
ออกมาอยูในบริเวณเดียวกันกับหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปก็ได 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองจัดใหมีหองสวม
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราเขาใชไดอยางนอย  ๑  หอง 

ขอ ๒๑ หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  ตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีพ้ืนที่วางภายในหองสวมเพื่อใหเกาอี้ลอสามารถหมุนตัวกลับไดซึ่งมีเสนผานศูนยกลาง 

ไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๒) ประตูของหองที่ต้ังโถสวมเปนแบบบานเปดออกสูภายนอก  โดยตองเปดคางไดไมนอย

กวา  ๙๐  องศา  หรือเปนแบบบานเลื่อน  และมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวท่ีประตูดานหนาหองสวม  
ลักษณะของประตูนอกจากที่กลาวมาขางตน  ใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด  ๖ 

(๓) พ้ืนหองสวมตองมีระดับเสมอกับพ้ืนภายนอก  ถาเปนพ้ืนตางระดับตองมีลักษณะเปนทาง
ลาดตามหมวด  ๒  และวัสดุปูพ้ืนหองสวมตองไมลื่น 

(๔) พ้ืนหองสวมตองมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังชองระบายน้ําทิ้งเพื่อท่ีจะไมใหมีน้ําขงับนพื้น 
(๕) มีโถสวมชนิดนั่งราบ   สูงจากพื้นไมนอยกวา   ๔๕๐  มิลลิเมตร   แตไมเกิน   ๕๐๐  

มิลลิเมตร  มีพนักพิงหลังที่ใหผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราที่ไมสามารถนั่งทรงตัวไดเองใชพิงได  
และที่ปลอยน้ําเปนชนิดคันโยก  ปุมกดขนาดใหญหรือชนิดอื่นที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา
สามารถใชไดอยางสะดวก  มีดานขางดานหนึ่งของโถสวมอยูชิดผนังโดยมีระยะหางวัดจากกึ่งกลางโถ
สวมถึงผนังไมนอยกวา  ๔๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  มิลลิเมตร  ตองมีราวจับที่ผนัง  สวนดานที่
ไมชิดผนังใหมีท่ีวางมากพอที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราที่นั่งเกาอี้ลอสามารถเขาไปใชโถสวม
ไดโดยสะดวก  ในกรณีท่ีดานขางของโถสวมทั้งสองดานอยูหางจากผนังเกิน  ๕๐๐  มิลลิเมตร  ตองมี
ราวจับที่มีลักษณะตาม  (๗) 

(๖) มีราวจับบริเวณดานที่ชิดผนังเพื่อชวยในการพยุงตัว  เปนราวจับในแนวนอนและแนวดิ่ง
โดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๖๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๗๐๐  
มิลลิเมตร  และใหย่ืนล้ําออกมาจากดานหนาโถสวมอีกไมนอยกวา  ๒๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  
มิลลิเมตร 

 (ข) ราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอนดานหนาโถสวมมีความยาววัด
จากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย  ๖๐๐  มิลลิเมตร 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ราวจับตาม  (๖)  (ก)  และ  (ข)  อาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได 
 (๗) ดานขางโถสวมดานที่ไมชิดผนังใหมีราวจับติดผนังแบบพับเก็บไดในแนวราบ  เมื่อกางออก
ใหมีระบบล็อกที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถปลดล็อกไดงาย  มีระยะหางจากขอบ 
ของโถสวมไมนอยกวา  ๑๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  มิลลิเมตร  และมีความยาวไมนอยกวา  ๕๕๐  
มิลลิเมตร 
 (๘) นอกเหนือจากราวจับตาม  (๖)  และ  (๗)  ตองมีราวจับเพื่อนําไปสูสุขภัณฑอื่น ๆ  ภายใน
หองสวม  มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๘๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๙๐๐  มิลลิเมตร 
 (๙) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผู ท่ีอยูภายนอกแจงภัยแกผูพิการหรือ 
ทุพพลภาพ  และคนชรา  และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูพิการหรือทุพพลภาพ  และ
คนชราสามารถแจงเหตุหรือเรียกหาผูชวยในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินไวในหองสวม  โดยมีปุมกดหรือ 
ปุมสัมผัสใหสัญญาณทํางานซึ่งติดตั้งอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถ 
ใชงานไดสะดวก 
 (๑๐) มีอางลางมือโดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
  (ก) ใตอางลางมือดานที่ติดผนังไปจนถึงขอบอางเปนที่วาง  เพ่ือใหเกาอี้ลอสามารถ 
สอดเขาไปได  โดยขอบอางอยูหางจากผนังไมนอยกวา  ๔๕๐  มิลลิเมตร  และตองอยูในตําแหนงที่ 
ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราเขาประชิดไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง 
  (ข) มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอางไมนอยกวา  ๗๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๘๐๐  
มิลลิเมตร  และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บไดในแนวดิ่งทั้งสองขางของอาง 
  (ค) กอกน้ําเปนชนิดกานโยกหรือกานกดหรือกานหมุนหรือระบบอัตโนมัติ 

ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราอยูภายในหองสวม 
ท่ีจัดไวสําหรับบุคคลทั่วไป  และมีทางเขากอนถึงตัวหองสวม  ตองจัดใหหองสวมสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ  และคนชราอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถเขาถึงได
โดยสะดวก 

หองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปตามวรรคหนึ่ง  หากไดจัดสําหรับผูชายและผูหญิงตางหาก 
จากกันใหมีอักษรเบรลลแสดงใหรูวาเปนหองสวมชายหรือหญิงติดไวท่ีผนังขางทางเขาในตําแหนงที่
สามารถสัมผัสไดดวย 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๒๓ ในกรณีท่ีเปนหองสวมสําหรับผูชายที่มิใชหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชราตามขอ  ๒๐  และขอ  ๒๑  ใหมีท่ีถายปสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอยางนอย  ๑  ท่ี  โดยมีราวจับ
ในแนวนอนอยูดานบนของที่ถายปสสาวะยาวไมนอยกวา  ๕๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๖๐๐  มิลลิเมตร  
มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๑,๒๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๑,๓๐๐  มิลลิเมตร  และมีราวจับดานขาง
ของที่ถายปสสาวะทั้งสองขาง  มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๘๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  
มิลลิเมตร  ซึ่งยื่นออกมาจากผนังไมนอยกวา  ๕๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๖๐๐  มิลลิเมตร 

ขอ ๒๔ ราวจับหองสวมใหมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๘  (๗)  (ก)  และ  (ข) 
 

หมวด  ๘ 
พ้ืนผิวตางสัมผัส 

 
ขอ ๒๕ อาคารตามขอ  ๓  ตองจัดใหมีพ้ืนผิวตางสัมผัสสําหรับคนพิการทางการมองเห็นที่พ้ืน

บริเวณตางระดับที่มีระดับตางกันเกิน  ๒๐๐  มิลลิเมตร  ท่ีทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรือบันได   
ท่ีพ้ืนดานหนาและดานหลังประตูทางเขาอาคาร  และที่พ้ืนดานหนาของประตูหองสวม  โดยมีขนาดกวาง  
๓๐๐  มิลลิเมตร  และมีความยาวเทากับและขนานไปกับความกวางของชองทางเดินของพื้นตางระดับ  
ทางลาด  บันได  หรือประตู  และขอบของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากจุดเริ่มตนของทางขึ้นหรือทางลง
ของพื้นตางระดับ  ทางลาด  บันได  หรือประตูไมนอยกวา  ๓๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๓๕๐  มิลลเิมตร 

ในกรณีของสถานีขนสงมวลชน  ใหขอบนอกของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากขอบของชานชาลา
ไมนอยกวา  ๖๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกินกวา  ๖๕๐  มิลลิเมตร 

 
หมวด  ๙ 

โรงมหรสพ  หอประชุม  และโรงแรม 
 
ขอ ๒๖ อาคารตามขอ  ๓  ท่ีเปนโรงมหรสพหรือหอประชุมตองจัดใหมีพ้ืนที่เฉพาะสําหรับ

เกาอี้ลออยางนอยหนึ่งที่ทุก ๆ  จํานวน  ๑๐๐  ท่ีนั่ง  โดยพื้นที่เฉพาะนี้เปนพ้ืนที่ราบขนาดความกวาง 
ไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๑,๔๐๐  มิลลิเมตร  ตอหนึ่งที่  อยูในตําแหนงที่
เขาออกได 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๒๗ อาคารตามขอ  ๓  ท่ีเปนโรงแรมที่มีหองพักตั้งแต  ๑๐๐  หอง  ขึ้นไป  ตองจัดใหมี
หองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  เขาใชไดไมนอยกวาหนึ่งหองตอจํานวนหองพักทุก   
๑๐๐  หอง  โดยหองพักดงักลาวตองมีสวนประกอบและมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) อยูใกลบันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟตดับเพลิง 
(๒) ภายในหองพักตองจัดใหมีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยท้ังสัญญาณที่เปนเสียงและแสง  

และระบบสั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุอันตรายอยางอื่น  เพ่ือใหผูท่ีอยู
ภายในหองพักทราบ  และมีสวิตชสัญญาณแสงและสวิตชสัญญาณเสียงแจงภัยหรือเรียกใหผูท่ีอยู
ภายนอกทราบวามีคนอยูในหองพัก 

(๓) มีแผนผังตางสัมผัสของอาคารในชั้นที่มีหองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา 
เขาใชได  มีอักษรเบรลลแสดงตําแหนงของหองพัก  บันไดหนีไฟ  และทิศทางไปสูบันไดหนีไฟโดยติดไวท่ี
กึ่งกลางบานประตูดานในและอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๑,๓๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๑,๗๐๐  มิลลิเมตร 

(๔) มีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวท่ีประตูดานหนาหองพักสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และ
คนชรา 

ขอ ๒๘ หองพักในโรงแรมที่จัดสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  ตองมีท่ีอาบน้ํา
ซึ่งเปนแบบฝกบัวหรือแบบอางอาบน้ําโดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ท่ีอาบน้ําแบบฝกบัว 
 (ก) มีพ้ืนที่วางขนาดความกวางไมนอยกวา  ๑,๑๐๐  มิลลิเมตร  และความยาวไมนอยกวา  

๑,๒๐๐  มิลลิเมตร 
 (ข) มีท่ีนั่งสําหรับอาบน้ําที่มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๔๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  

๕๐๐  มิลลิเมตร 
 (ค) มีราวจับในแนวนอนที่ดานขางของที่นั่ง  มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๖๕๐  

มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๗๐๐  มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา  ๖๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๗๐๐  มิลลิเมตร  
และมีราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอน  และมีความยาวจากปลายของราวจับ 
ในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย  ๖๐๐  มิลลิเมตร 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) ท่ีอาบน้ําแบบอางอาบน้ํา 
 (ก) มีราวจับในแนวดิ่งอยูหางจากผนังดานหัวอางอาบน้ํา  ๖๐๐  มิลลิเมตร  โดยปลายดานลาง

อยูสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๖๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๗๐๐  มิลลิเมตร  มีความยาวอยางนอย  ๖๐๐  
มิลลิเมตร 

 (ข) มีราวจับในแนวนอนที่ปลายของราวจับในแนวดิ่ง  และยาวไปจนจดผนังหองอาบน้ํา
ดานทายอางอาบน้ํา 

ราวจับในแนวนอนและในแนวดิ่งอาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได  และมีลักษณะตามที่กําหนด 
ในขอ  ๘  (๗)  (ก)  และ  (ข) 

(๓) สิ่งของ  เครื่องใชหรืออุปกรณภายในที่อาบน้ําใหอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๓๐๐  มิลลิเมตร  
แตไมเกิน  ๑,๒๐๐  มิลลิเมตร 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ ๒๙ อาคารที่มีอยูกอน  หรือไดรับอนุญาตหรือไดย่ืนขออนุญาตกอสราง  หรือดัดแปลงอาคาร  

หรือไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและไดดําเนินการตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  แลว  กอนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓๐ การดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารที่ไดรับยกเวนตามขอ  ๒๙  ใหไดรับยกเวนไมตอง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  ท้ังนี้  ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ไมเปนการเพิ่มพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละสองของพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น 
ท่ีไดรับอนุญาตไวกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

(๒) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร 
(๓) ไมเปนการเพิ่มพ้ืนที่ปกคลุมดิน 
(๔) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไวกอน

กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

การดัดแปลงอาคารที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  หรือการเปลี่ยนการใชอาคาร 
ท่ีเขาลักษณะอาคารตามขอ  ๓  ตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และ
คนชราตามขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  ขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕  ขอ  ๑๘  ขอ  ๑๙  ขอ  ๒๐   
ขอ  ๒๑  ขอ  ๒๒  ขอ  ๒๓  ขอ  ๒๔  และขอ  ๒๕ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พลตํารวจเอก  ชิดชัย  วรรณสถิตย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหอาคาร 
บางประเภทตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  เพ่ือใหบุคคลดังกลาว
มีโอกาสเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ในสังคมได  ประกอบกับมาตรา  ๕๕  และมาตรา  ๘๐  วรรคสอง   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ไดบัญญัติวาบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก
อันเปนสาธารณะ  ความชวยเหลืออื่น  และการสงเคราะหจากรัฐ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


