
  

 
คํานํา 

ตามนโยบายของกระทรวงสาธารสุขโดยกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ การพัฒนาระบบริการ
สุขภาพของสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันเป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์สําคัญที่จะต้องดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ซึ่งระบบบริการสุขภาพประกอบด้วย มาตรฐาน
ระบบการให้บริการและมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
            สถานบริการสขุภาพจะมีคุณภาพในการให้บริการขึ้นอยู่กับมาตรฐานการให้บริการในระบบ
บริการสุขภาพซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีการรักษาและการบรกิาร การออกแบบอาคารต้องอาศัยทั้ง 
ข้อกําหนดของระบบการให้บริการ และระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญติัควบคุมอาคารซึ่งมีการแก้ไข 
ปรับปรุง เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น  อาคารที่ก่อสร้างก่อนมีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือกฎหมายต่างๆ
จึงควรมีการพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง ให้ถกูต้อง  เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามนโยบาย 

กองแบบแผนเป็นหน่วยงานหนึ่งในกรมสนบัสนุนบริการสขุภาพที่มีภารกิจหลักในการควบคุม
กํากับ และส่งเสริมสนับสนุนระบบบริการสุขภาพด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานบริการ
สุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การจัดทําคู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมจะ
เป็นแนวทางส่วนหนึ่งที่จะนํามาส่งเสริม สนบัสนุน พัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

คู่มือการตรวจประเมินอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบรกิารสุขภาพนี้ใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาเพื่อปรับปรุง  โดยพิจารณาถึงประโยชน์ใช้สอยและความเหมาะสมของการใช้อาคารสถานที่และ
สภาพ แวดล้อมว่ามีความสะดวกและเอื้อต่อทั้งผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพียงใด  อนึ่ง การ
กําหนดเกณฑ์มาตรฐานตามคู่มือเป็นการกําหนดเกณฑ์ในเบื้องต้น   เพื่อความสะดวกต่อสถานบริการสุขภาพใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมต่อไป 
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                                                                                         บทนํา  
คู่มือการตรวจประเมินและคําชี้แจงการประเมิน 

 
 คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสขุภาพ 
   คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นคู่มือและแนวทางสําหรับการตรวจประเมิน  และนําผลลัพธ์การตรวจประเมินนั้นมาส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
คุณภาพสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีมาตรฐานตามที่กําหนด 
             มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  หมายถึง  คุณภาพทางกายภาพของสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐ  ประกอบด้วยตําแหน่งที่ต้ังของอาคาร ควรมีความเชื่อมโยงระหว่างอาคาร มีความเป็นระเบียบและ
เหมาะสมต่อการใช้งาน   สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยและส่งเสริมต่อการใช้อาคารสถานที่โดยเป็นไปตาม
ข้อกําหนด/กฎหมายอาคารที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด    ความปลอดภัยของการใช้อาคารสถานที่
และการสญัจรระหว่างอาคารควรหได้รับการดูแลบํารุงรักษาอาคารและสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้
งาน โดยพิจารณาจากส่วนประกอบ ดังนี้ 
               ส่วนที่ 1 โครงสร้าง ตําแหน่งที่ต้ังทางกายภาพและสภาพแวดล้อม  
               ส่วนที่ 2 การจัดการด้านความปลอดภัย 
               ส่วนที่ 3 การบํารุงรักษาอาคารและสภาพแวดล้อม 
            คู่มือการประเมินมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสขุภาพนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน     
ประกอบด้วย  ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป  ส่วนที ่2 แบบการตรวจประเมิน และส่วนที่ 3 คาํอธิบายศัพท์  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล  ได้แก่ 
                1.1  ช่ือโรงพยาบาล สถานที่ต้ัง อําเภอ/จังหวัด ระดับการให้บริหาร จาํนวนเตียง    
                                        เลขทีผ่ังหลัก/ผังบริเวณ 
                1.2  รายละเอยีดผู้ประสาน/ตรวจประเมิน วันที่ตรวจประเมินตนเอง 
   ส่วนที่ 2 แบบการตรวจประเมิน ประกอบด้วยเกณฑ์การตรวจประเมิน 3 ส่วน ได้แก่ 
                      2.1 ส่วนที่ 1 โครงสร้าง ตําแหน่งที่ต้ังทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
                      2.2 ส่วนที่ 2 การจัดการด้านความปลอดภัย 
                     2.3 ส่วนที่ 3 การบํารุงรักษาอาคารและสภาพแวดล้อม 
              เกณฑ์การประเมินส่วนที่ 1 เป็นการตรวจประเมินโครงสร้าง ตําแหน่งที่ต้ังทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของโรงพยาสบาล  ประกอบด้วยประเด็นหลัก  28  ประเด็น คอื 
                        1)  แผนการพฒันาโรงพยาบาล 
                        2)  ทางเข้า ออกของโรงพยาบาล 
                        3)  ป้ายนําทาง ป้ายจราจร ป้ายช่ือโรงพยาบาล ป้ายช่ืออาคาร 
                        4)  ถนนภายในโรงพยาบาล 
                        5)  ทางเดินเท้า 
                        6)  ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 
                        7)  ทางลาด 
                        8)  ที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ 
                        9)  บริเวณรับ ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร 



  

                        10) ห้องน้ํา หอ้งส้วม 
                        11) บันไดและทางหนีไฟ 
                        12) ลิฟท ์
                        13) ครุภัณฑป์ระกอบอาคาร (Furniture) 
                        14) ระบบไฟฟ้ากําลัง 
                        15) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
                        16) ระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน 
                        17) ระบบโทรศัพท์ 
                        18) ระบบเสียงตามสาย 
                        19) ระบบเรียกพยาบาล 
                        20) ระบบสญัญานเตือนเพลิงไหม้ 
                        21) ระบบดับเพลิง 
                        22) ระบบประปา 
                        23) ระบบระบายน้ํา 
                        24) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
                        25) การจัดเกบ็และกําจัดขยะ 
                        26) ระบบแกส๊ทางการแพทย์ 
                        27) ระบบระบายอากาศ / ปรับอากาศ 
                        28) สภาพแวดล้อม พ้ืนที่ระหว่างอาคารและการจัดภูมิทัศน์ 
                เกณฑ์การประเมินส่วนที่ 2 เป็นกาตรวจประเมินด้านการจัดการด้านความปลอดภัยของ
โรงพยาบาล  ประกอบด้วยประเด็นหลัก  3   ประเด็น คือ 
                         1) การบริหารจัดการทั่วไป 
                         2) ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
                         3) ด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร 
                เกณฑ์การประเมินส่วนที่ 3   เป็นกาตรวจประเมินด้านการบํารุงรักษาอาคารและ
สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล  ประกอบด้วยประเด็นหลัก  3   ประเด็น คือ 
                         1) การบริหารจัดการทั่วไป 
                         2) ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
                         3) ด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร 

          ส่วนที่ 3 คําอธบิายศพัท ์ ประกอบด้วยคําอธิบายศัพท์ทางเทคนิคหรือคําทีอ่าจตีความได้เป็น
หลายอย่าง   เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินเข้าใจความหมายและจุดประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน 
          คู่มือการตรวจประเมินจะแบ่งรายละเอียดออกเป็น 3 ส่วน คือ 
        บทที ่1   เป็นการปูพ้ืนฐานเบื้องต้นให้ผู้ตรวจประเมินเข้าใจในงานออกแบบอาคารสถานบริการ    
                                 สขุภาพและที่เกี่ยวข้อง   เพื่อให้การตรวจประเมินตรงกับวัตถุประสงค์มากที่สุด  
                    บทที่ 2    เป็นการอ้างอิงถึงถึงกฎ  ข้อบังคับตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกีย่วข้องโดย 
                                 จดุประสงค์ที่นําส่วนนี้มาเสนอเพื่อให้สถานพยาบาลทราบถึงแนวทางในการปรับปรุง 
                                 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของตัวเองให้สอดคล้องกบักฎหมายดังกล่าวซึ่งมีบท 
                                 เฉพาะกาลสําหรับอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างหรือสร้างก่อนกฎหมายออกบังคับใช้   



  

                 บทที่ 3   เป็นรายละเอียดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมของ 
                              สถานบริการสุขภาพที่ใช้ในการตรวจประเมิน 
 
คําชี้แจงแนวทางการประเมิน 

1. แบบตรวจประเมินอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพฉบับนี้เป็นเกณฑ์การ
ประเมินเบื้องต้นและเป็นการประเมินในลักษณะแบบประเมินตนเอง  โดยให้สถานบริการสุขภาพตรวจสอบ/
ประเมินเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

2. วิธีการประเมิน 
                        2.1 ผู้ประเมินตรวจสอบตามแบบประเมินกับสภาพความเป็นจริงของสถานพยาบาล หากมี
หรือใช่ให้กาเครื่องหมาย  ( √ )  ที่ช่องมี/ใช่  หรือกาเครื่องหมาย (√ )  ทีช่่องไม่มี/ไม่ใช่  กรณทีี่สถานพยาบาลไม่ 
มี หรือไม่ได้ดําเนินการตามนั้น   กรณีที่ไม่ตอบในข้อใดจะถือว่าข้อนั้นไม่ผ่านเกณฑ์ 
              เมื่อผู้ประเมินได้ประเมินเสร็จครบถ้วนให้ส่งแบบประเมินกลับกองแบบแผน กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   เพื่อรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์และสรปุผล  และกองแบบแผน
จะแจ้งผลกลับไปทางสถานพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง 
          2.2 ช่องให้คะแนนเป็นการกําหนดค่าเป้าหมายการให้คะแนนยังไม่ใช่คะแนนที่แทจ้ริง โดย 
ค่าคะแนนจะขึน้อยู่กับความสําคัญของแต่ละหัวข้อ 
          2.3  เกณฑ์การพิจารณา   ผลรวมของคะแนนในแต่ละส่วนมีเกณฑ์การพิจารณา คือ 
                  2.3.1 ส่วนที ่1 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานโดยทั่วไปของสถานบริการสุขภาพ ไม่มีการ
พิจารณาเรื่องการให้คะแนน 
                  2.3.2 ส่วนที ่2  เกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
                                  ส่วนที่ 1   โครงสร้าง ตําแหน่งที่ต้ังทางกายภาพและสภาพแวดล้อม 
                                  ส่วนที่ 2   การจัดการด้านความปลอดภัย 
                                  ส่วนที่ 3   การบํารุงรักษาอาคารและสภาพแวดล้อม 
    โดยในแต่ละส่วนจะต้องมีผลคะแนนที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ในภาพรวม 
           2.4   การพิจารณาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน    เป็นการพิจารณาในภาพรวม   การผ่านเกณฑ์
ประเมินจึงต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ส่วน  ถ้าสว่นใดไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด  โดย
เกณฑ์แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
                 ระดับที่ 1  สถานพยาบาลมีผลรวมคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   
                 ระดับที่ 2  สถานพยาบาลมีผลรวมคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75   
                 ระดับที่ 3  สถานพยาบาลมีผลรวมคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
 
 
 
 
 



  

บทที ่1 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถานบริการสขุภาพ 

รายละเอียดที่จะกล่าวในบทนี้เป็นรายละเอียดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารสถาน
บริการสุขภาพเพื่อความเข้าใจในการออกแบบและกําหนกประโยช์ใช้สอยของอาคาร 

กระบวนการออกแบบงานสถาปัตยกรรม  
               ในงานออกแบบอาคารทุกประเภทต้องมีการต้ังวัตถุประสงค์(Objective)ในการออกแบบเสมอ  
เช่น จะออกแบบเพื่อตอบสนองอะไรอันเป็นเป้าหมายหลัก  จะทําให้เราสามารถที่จะทราบถึงกลุ่มผู้ใช้(User) ที่
จะมาใช้อาคารได้   และที่สําคัญจะต้องทราบถึงกลุ่มผู้ใช้อาคารหลักและกลุ่มผู้ใช้อาคารรองโดยลําดับ
ความสําคัญของกลุ่มผู้ใช้    สิ่งที่จะต้องทราบต่อไปคือพฤติกรรมของผู้ใช้อาคารนั้นเป็นอย่างไร  จะทําให้ทราบ
ว่าผู้ใช้ต้องการใช้อาคารทําอะไรซึ่งจะมีผลให้สามารถตัดสินใจ(Decision  Making)ได้ว่าจะเลือกประโยชน์ใช้
สอย(Function)  อะไรให้เหมาะสมกับผู้ใช้อาคารและสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้อาคารได้สูงสุด    เมื่อทราบถึง
ประโยชน์ของอาคารแล้วก็สามารถที่จะรู้ถึงปริมาณ/ขนาดพื้นที่ของแต่ละองค์ประกอบว่าจะใช้ปริมาณเท่าใด  
โดยได้มาจากจํานวนของผู้ใช้ในแต่ละองค์ประกอบนั้นๆซึ่งจะเป็นตัวกําหนดความต้องการของอาคาร(Building 
Requirement)และประโยชน์ใช้สอยของอาคาร(Function)  
  ประโยชน์ใชส้อยของอาคาร (Function)  มักเกิดตามมาหลังจากที่เราทราบว่าวัตถุประสงค์ของ
อาคาร (Objective)  คืออะไร  และใครคือผู้ใช้โครงการ(User)   การกาํหนดประโยชน์ใช้สอยของอาคารหรือ
พ้ืนที่ใช้สอยต่าง ๆ  ควรจะขึน้กับพฤติกรรมและกิจกรรมของผู้ใช้อาคาร (User)    เราสามารถแบ่งประโยชน์ใช้
สอยออกเป็น 2 กลุ่ม  หลักๆ ได้แก่ 
           1. ประโยชน์ใช้สอยหลัก (Main Function) คือ ประโยชน์ใช้สอยที่จะเอื้ออํานวย
ประโยชน์หรือสนองตอบต่อกลุ่มผูใ้ช้ที่จะเข้ามาใช้หลัก 
           2. ประโยชน์ใช้สอยรอง (Minor Function) คือ ส่วนของประโยชน์ใช้สอยที่จะมาคอย
เกื้อหนุนส่งเสริมแก่ประโยชน์ใช้สอยหลักใหม้ีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น 
          ความต้องการภายในอาคาร(Building Requirement)  ความต้องการภายในอาคารนั้นขึ้นอยู่
กับกิจกรรม(Activity)ที่มาจากผู้ใช้อาคารเป็นหลัก   กิจกรรมภายในอาคารกําหนดได้โดยการกําหนดความ
ต้องการหลัก (Main Requirement)และความต้องการรอง(Minor Requirement)ของผู้ใช้อาคารซึ่งต้องตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความต้องการที่แท้จริง 
          ความต้องการขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยในอาคาร(Area  Requirement)   ความต้องการของขนาด
พ้ืนที่ใช้สอยในอาคารนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้ใช้อาคาร (User)และความสมดุลกับกิจกรรม (Activity)ที่
ให้บริการ 
                รวมทั้งการกําหนดครุภัณฑ์ในอาคารและภายนอกอาคารต้องกําหนดให้เหมาะสมกับจํานวนผู้ใช้
อาคารนั้น    ทั้งนี้จากการประมวลผลของข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งพื้นที่ใช้สอยในอาคารสามารถ
กําหนดเป็นรูปแบบทางกายภาพได้  2  ลักษณะ  คือ 
          1. ขนาด   ขนาดของพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารต้องสอดคล้องและสามารถรองรับกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้และจํานวนของผู้ใช้ได้อย่างพอดีและเหมาะสม  ซึ่งทาํให้เราสามารถจะทราบขนาดของ
ครุภัณฑ์ภายในอาคารและขนาดของอาคารได้   รวมถึงความต้องการด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้
สอยที่อาจแตกต่างกันได้ 
 



  

              2. รูปร่าง   รูปร่างของพื้นที่ใช้สอยจะมีลักษณะใดมักจะขึน้กับลักษณะของกิจกรรมทเกิดขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลถึงรปูทรง(Form)ของอาคารโดยตรง 
               ทางสญัจรภายใน(Circulation)   ในการออกแบบต้องกําหนดทางสัญจรให้ชัดเจนซึ่งจะสัมพันธ์      
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม (Behavior)และกิจกรรม(Activity)ของผู้ใช ้(User)เป็นสําคัญ    รูปแบบ ขนาดและ
ทิศทางของทางสัญจรที่ชัดเจน(Circulation)จะเป็นตัวเชื่อมโยงกลุ่มของประโยชน์ใช้สอย(Function)ต่าง ๆ ให้
เกิดการติดต่อหรือตัดความสัมพันธ์และควบคุมไม่ให้เกิดความสับสน และก่อให้เกิดความปลอดภัยได้   ทาง
สัญจรในอาคารนั้นสามารถแบ่งประเภทได้เป็นเส้นทางสัญจรหลัก(Main Circulation) และเส้นทางสญัจรรอง
(Minor Circulation)ทางสัญจรสามารถจัดแบ่งตามกลุ่มผูใ้ช้อาคารได้เป็น  2  กลุ่ม คือ 1.ทางสัญจรของผู้
ให้บริการ  (Staff Circulation) และ 2.ทางสัญจรของผู้รับบริการ(User Circulation) 
ทางสัญจรของผู้รับบริการ(User Circulation)  คือทางสัญจรของผู้ใช้จากภายนอกอาคารที่จะเข้ามาใช้ภายใน
อาคาร   การจัดวางเส้นทางการสัญจรไม่ควรซับซ้อน วกวนซึ่งจะเป็นปัญหาแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ  การวาง
เส้นทางสัญจรเป็นแกนตรงจะสามารถทําให้เข้าใจได้ง่ายมากกว่าเส้นทางซึ่งเป็นรูปอ่ืน ๆ เช่น  เลี้ยวหักมุม
มากกว่า  2  มุมเลี้ยวขึ้นไป เป็นต้น   หากเลี่ยงไม่ได้ควรพยายามให้เกิดมุมเลี้ยวน้อยที่สุดและใช้ป้ายบอกทาง
ช่วย  ตัวอย่างเช่น  ทางสัญจรในโรงพยาบาลที่ต้องการเส้นทางสัญจรที่ติดต่อได้รวดเร็ว  ไม่ซับซ้อนวกวน   
การจัดทางสัญจรเพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมทั้งสองแบบข้างต้นต้องจัดลําดับความสําคัญของประโยชน์ใช้สอยว่า
ประโยชน์ใช้สอยใดสําคัญมากที่สุด  มีผู้ใช้มากและบ่อยที่สุดก็ควรที่จะเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว 

การแบ่งส่วนประกอบของอาคารเป็นกลุ่มการใช้งานและกลุ่มพื้นที่ (Grouping&Zoning)   เมื่อ
กําหนดทางเข้า-ออกของโครงการ รวมทั้งตําแหน่งอาคารที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็จะต้อง
แบ่งกลุ่มประโยชน์ใช้สอย(Function)ออกเป็น  3  ส่วนหลัก  คือ 
              1.  เขตสาธารณะ(Public  Zone)  คือ  บริเวณที่จะให้บริการกลุ่มผู้ใช้อาคารด้านหน้าซึ่ง
ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ใช้อาคารหลายกลุ่ม 
              2.  เขตกึ่งสาธารณะ(Semi-Public Zone)  คือ  พ้ืนที่ให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้อาคารเฉพาะ
กลุ่มหรือเป็นพื้นที่เป็นเขตกึ่งส่วนตัว(Semi-Private Zone)  ไม่มีความพลุกพล่านเท่าเขตสาธารณะ 
             3. เขตส่วนตัว(Private Zone)  คือเขตส่วนตัวที่ผู้ใช้อาคารทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้
ซึ่งเป็นเขตที่จํากัดกลุ่มผู้ใช้อาคารเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย 

 วัสดุที่ใช้(Material)  วัสดุตกแต่งที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีการพัฒนาทั้ง
ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและด้านวัสดุศาสตร์  ทําให้มีวัสดุจํานวนมากมายหลายชนิด  หลายรูปแบบ  หาก
จําแนกเป็นประเภทตามองค์ประกอบเชิงระนาบในงานสถาปัตยกรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น  3  ประเภท คือ 
1.วัสดุตกแต่งผิวพ้ืน   ๒.วัสดุตกแต่งผิวผนัง  และ ๓.วัสดุตกแต่งฝ้าเพดาน 
  
 
 
 
 

 

 



  

บทที่  2 
           กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบรกิารสุขภาพ 
               รายละเอียดในส่วนนี้เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ข้อบังคับตามเทศบัญญัติ  หรือ
กฎหมายควบคุมอาคาร หรอืกฎหมายเพื่อคนพิการ  โดยคัดลอกเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลเพื่อให้
ผู้บริหารหรือผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งได้ทราบและสามารถนําเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสถานพยาบาลให้ถูกต้องตกฎ
ระเบียบ   เนื่องจากแบบตรวจประเมินในระยะแรกยังไม่ลงรายละเอียด  ทั้งนี้เนื่องจากมีกฏหมายหลายฉบับ
ออกหลังจากมีการก่อสร้างอาคารและได้มีบทเฉพาะกาลแนบท้ายสําหรับอาคารดังกล่าว 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 

 กฎกระทรวงฉบับที่  55 (พ.ศ.2543)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  ข้อ  1  ในกฎกระทรวงนี้  ระบุไว้ว่า 

  “อาคารสาธารณะ” หมายความว่า   อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้
โดยทั่วไป  เพื่อกิจกรรมทางราชการ  การเมือง  การศึกษา  การศาสนา  การสังคม  การนันทนาการ  หรือการ
พาณิชยกรรม  เช่น  โรงมหรสพ  หอประชุม  โรงแรม  โรงพยาบาล  สถานศึกษา  หอสมุด  สนามกฬีา
กลางแจ้ง  สนามกีฬาในร่ม  ตลาด  ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  สถานบริการท่าอากาศยาน  อุโมงค์   
สะพาน   อาคารจอดรถ  สถานีรถ  ท่าจอดเรือ  โป๊ะจอดเรือ  สุสาน   ฌาปนสถาน  ศาสนสถาน  เป็นต้น 
            “อาคารพิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ต้องการมาตรฐานความมั่นคง แข็งแรง และความ
ปลอดภัยเป็นพิเศษ  เช่น  อาคารดังต่อไปน้ี 
                                (ก)  โรงมหรสพ    อัฒจันทร ์   หอประชุม    หอสมุด    หอศิลป์   
พิพิธภัณฑสถาน  หรือ ศาสนสถาน 
                                (ข)  อู่เรือ คานเรือ   หรือท่าจอดเรือ  สําหรับเรือขนาดไม่ใหญ่เกิน   100  ตัน
กรอส 

        (ค)  อาคารหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานหรืออาคาร  หรือโครง
หลังคาช่วงหนึ่งเกิน 10 เมตร หรือมีลักษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณชนได้ 
                             (ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพร่พิษ  หรือรังสี  ตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น     
   “สํานักงาน” หมายความว่า  อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสํานักงานหรือ
ที่ทําการ     
                        “วัสดุถาวร”  หมายความว่า วัสดุซึ่งตามปกติไม่แปลงสภาพได้ง่ายโดยน้ํา ไฟ หรือดินฟ้า
อากาศ 
                       “วัสดุทนไฟ”  หมายความว่า  วัสดุก่อสร้างที่ไม้เป็นเชื้อเพลิง 
   “พ้ืน” หมายความว่า  พ้ืนที่ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ภายในขอบเขตของ
คานหรือตงที่รับพ้ืน  หรือภายในพื้นนั้น  หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงด้วย 
                      “ฝา”  หมายความว่า   ส่วนก่อสร้างในด้านต้ังซึ่งกั้นแบ่งพื้นภายในอาคารให้เป็นห้องๆ
         “ผนัง” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านซึ่งกั้นด้านนอกหรือระหว่างหน่วย ของ
อาคารให้เป็นหลังหรือเป็นหน่วยแยกจากกัน 
           “ผนังกันไฟ” หมายความว่า  ผนังทึบที่ก่อด้วยอิฐธรรมดาหนาไม่น้อยกว่า  18  
เซนติเมตร  และไม่มีช่องที่ให้ไฟหรือควันผ่านได้ หรือจะเป็นผนังทึบที่ทําด้วยวัสดุทนไฟอย่างอื่นๆที่มีคุณสมบัติ



  

ในการป้องกันไฟได้ดีไม่น้อยกว่าผนังที่ก่อด้วยอิฐธรรมดาหนา  18  เซนติเมตร  ถ้าเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
ต้อหนาไม่น้อยกว่า  12  เซนติเมตร 

  “อิฐธรรมดา” หมายความว่า  ดินที่ทําขึ้นเป็นแท่งและได้เผาให้สุก 
  “หลังคา”หมายความว่า สิ่งปกคลุมส่วนบนของอาคารสําหรับป้องกันแดดและฝน  รวมทั้ง

โครงสร้างหรือสิ่งใดซึ่งประกอบขึ้นเพื่อยึดเหนี่ยวสิ่งปกคลุมนี้ให้มั่นคงแข็งแรง 
  “ดาดฟ้า” หมายความว่า พ้ืนส่วนบนสุดของอาคารที่ไม่มีหลังคาปกคลุม และบุคคล

สามารถขึ้นไปใช้สอยได้ 
  “ช่วงบันได”  หมายความว่า  ระยะตั้งบันไดซึ่งมีขั้นต่อเนื่องกันโดยตลอด 
  “ลูกต้ัง”  หมายความว่า  ระยะตั้งของขั้นบันได 
  “ลูกนอน”  หมายความว่า  ระยะราบของขั้นบันได 
  “ความกว้างสุทธิ”  หมายความว่า ความกว้างที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดย

ปราศจากสิ่งใด ๆ กีดขวาง 
  “ที่ว่าง”  หมายความว่า  พ้ืนที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม ซึ่งพื้นที่

ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็นบ่อน้ํา  สระว่ายน้ํา  บ่อพักน้ําเสีย  ที่พักมูลฝอย  ที่พักรวมมูลฝอย  หรือที่จอดรถที่อยู่
ภายนอกอาคารก็ได้  และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง  หรืออาคารที่สูงจากระดับพ้ืนดินเกิน 
1.20  เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น 

  “ถนนสาธารณะ”  หมายความว่า  ถนนที่เปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็น
ทางสัญจรได ้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 
               หมวดที่  1  ลักษณะอาคาร 
                        ข้อ  6 สะพานส่วนบุคคลสําหรับรถยนต์  ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า  3.50  เมตร  
และมีส่วนลาดชันไม่เกิน  10  ใน 100 
                        สะพานที่ใช้เป็นทางสาธารณะสําหรับรถยนต์ ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร มี
ส่วนลาดชันไม่เกิน  8  ใน 100 มีทางเท้าสองข้างกว้างข้างละไม่น้อยกว่า  1.50  เมตร เว้นแต่สะพานที่สร้าง
สําหรับรถยนต์โดยเฉพาะจะไม่มีทางเท้าก็ได้ และมรีาวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาวตลอดตัวสะพานสองข้างด้วย                
               หมวดที่  2  ส่วนต่างๆของอาคาร 
                       ส่วนที ่ 1 วัสดุของอาคาร 
                        ข้อ  15   เสา  คาน  พ้ืน  บันได  และผนังของอาคารที่สูงต้ังแต่สามช้ันขึ้นไป โรงมหรสพ  
หอ ประชุม  โรงงาน  โรงแรม  โรงพยาบาล  หอสมุด  หา้งสรรพสินค้า  อาคารขนาดใหญ ่ สถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  ท่าอากาศยาน  หรืออุโมงค์  ต้องทําด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟด้วย  
                    ส่วนที ่ 2  พื้นที่ภายในอาคาร 
                      ข้อ  21  ช่องทางเดินในอาคาร  ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าตามที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

ประเภทของอาคาร ความกว้าง 
1. อาคารอยู่อาศัย                      
2. อาคารอยู่อาศัยรวม  หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สํานักงาน  อาคารพาณิชย์   
   โรงงาน  อาคารพิเศษ 

๑.๐๐   เมตร 

 1.50  เมตร 

   ข้อ  22  ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการทํากิจกรรมตา่ง ๆ  ต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่า
ตามท่ีกําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 



  

ประเภทการใช้อาคาร  ระยะดิ่ง 
๑. ห้องที่ใช้เป็นที่พักอาศัย  บ้านแถว  ห้องพักโรงแรม  ห้องเรียนนักเรียน อนุบาล ครัว
สําหรับอาคารอยู่อาศัย  ห้องพักคนไข้พิเศษ ช่องทางเดินในอาคาร  
๒. ห้องที่ใช้เป็นสํานักงาน ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องโถงภัตตาคารโรงงาน                    
3. ห้องขายสินค้า ห้องประชุม ห้องคนไข้รวม คลังสินค้า โรงครัว  ตลาดและอื่นๆที ่
คล้ายกัน  
๔. ห้องแถว  ตึกแถว 
                      4.1 ช้ันล่าง 
                      ๔.๒  ต้ังแต่ช้ันสองขึ้นไป 
๕. ระเบียง 

2.60  เมตร 

     
    ๓.๐๐ เมตร  

3.๕0 เมตร 

      3.๕0 เมตร 

3.๐0 เมตร 

๒.๐0 เมตร 

    ระยะดิ่งตามวรรคหนึ่งให้วัดจากพ้ืนถึงพื้น  ในกรณขีองชั้นใต้หลังคาใหวั้ดจากพ้ืนถึงยอด
ฝาหรือยอดผนังอาคาร  และในกรณีของห้องหรือส่วนของอาคารที่อยู่ภายในโครงสร้างของหลังคา  ใหวั้ดจาก
พ้ืนถึงยอดฝาหรือยอดผนังของห้องหรือส่วนของอาคารดังกล่าวที่ไม่ใช่โครงสร้างของหลังคา 
    ห้องน้ํา ห้องส้วม ต้องมีระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
    ส่วนที ่ 3  บันไดของอาคาร 
    ข้อ  23   บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบันไดที่มีความกว้างสุทธิไม่
น้อยกว่า  80  เซนติเมตร  ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน  3  เมตร  ลูกต้ังสูงไม่เกิน  20  เซนติเมตร  ลูกนอนเมื่อหักส่วน
ที่ขั้นบันไดเหลือ่มกันออกแลว้เหลือความกว้างไม่น้อยกว่า  22  เซนติเมตร  และต้องมีพ้ืนหน้าบันไดมีความ
กว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดบันไดที่สูงเกิน 3 เมตร  ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง  3  เมตร  
หรือน้อยกว่านั้น  และชานพักบันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ระยะดิ่งจาก
ขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนตํ่าสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า1.90 เมตร 
                      ข้อ  24  บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  สํานักงานอาคาร  
สาธารณะ  อาคารพาณิชย์ โรงงาน  และอาคารพิเศษ  สําหรับที่ใช้กับช้ันที่มีพ้ืนที่อาคารช้ันเหนือขึ้นไปรวมกัน
ไม่เกิน 300 ตารางเมตร  ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  1.20  เมตร แต่สําหรับบันไดของอาคารดังกล่าวที่
ใช้กับช้ันที่มีพ้ืนที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน  300  ตารางเมตร  ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  1.50  
เมตร  ถ้าความกว้างของบันไดน้อยกว่า  1.50  เมตร  ต้องมีบันไดอย่างน้อยสองบันได   และแต่ละบันไดต้องมี
ความกว้างสุทธิ ไม่น้อยกว่า  1.20  เมตร    บันไดของอาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของคนจํานวนมาก เช่น  บันได
ห้องประชุมหรือห้องบรรยายที่มีพ้ืนที่รวมกนัต้ังแต่  500  ตารางเมตรขึ้นไป      หรือบันไดห้องรับประทาน
อาหารหรือสถานบริการที่มีพ้ืนที่รวมกัน  ต้ังแต่ 1,000  ตามรางเมตรขึ้นไป  หรือบันไดของแต่ละชั้นของ
อาคารนั้นที่มีพ้ืนที่รวมกันต้ังแต่  2,000  ตารางเมตรขึ้นไป  ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า  1.50  เมตร  อย่าง
น้อยสองบันได  ถ้ามีบันไดเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า  3  เมตร 
                 บันไดที่สูงเกิน  4  เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง  4  เมตร  หรือน้อยกว่านั้น และระยะดิ่ง
จากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนตํ่าสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 2.00  เมตร 
                ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันไดต้องมีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างสุทธิของ
บันได เว้นแต่บันไดที่มีความกว้างสุทธิเกิน 2 เมตร  ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันไดจะมีความยาวไม่เกิน  2  
เมตรก็ได้ 
   บันไดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องมีลูกต้ังสูงไม่เกิน 18  เซนติเมตร  ลูกนอนเมื่อหัก
ส่วนที่ขั้นบันไดเหลี่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร  และต้องมีราวบันไดกันตก  



  

บันไดที่มีความกว้างสุทธิเกิน  6  เมตร  และช่วงบันไดสูงเกิน  1  เมตร  ต้องมีราวบันไดทั้งสองข้าง  บริเวณ
จมูกบันไดต้องมีวัสดุกันลื่น 
   ข้อ  25  บันไดตามข้อ 24 จะต้องมีระยะห่างไม่เกิน  40  เมตร  จากจุดที่ไกลสุดบนพื้น
ช้ันนั้น 
   ข้อ  26  บันไดตามข้อ  23  ที่เป็นแนวโค้งเกิน  90  องศา  จะไม่มีชานพักบันไดก็ได้  
แต่ต้องมีความกว้างเฉลี่ยของลูกนอนไม่น้อยกว่า  22  เซนติเมตร  สําหรับบันไดตามข้อ  23  และไม่น้อยกว่า  
25  เซนติเมตร  สําหรับบันไดตามข้อ  24 
   ส่วนที ่ 4  บันไดหนีไฟ 
   ข้อ  27 อาคารที่สูงต้ังแต่สี่ชั้นขั้นไปและสูงไม่เกิน  23  เมตร  หรืออาคารที่สูงสามชั้น
และ  มีดาดฟ้าเหนือชั้นที่สามที่มีพ้ืนที่เกิน 16 ตารางเมตร  นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว   ต้องมี
บันไดหนีไฟที่ทําด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง  และต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีด
ขวาง 
   ข้อ  28  บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า  60  องศา  เว้นแต่ตึกแถวและบ้าน 
แถวที่สูงไม่เกินสี่ช้ัน ให้มีบันไดหนีไฟที่มีความลาดชันเกิน  60  องศาได้  และต้องมีชานพักบันไดทุกช้ัน 
   ข้อ  29    บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  60  เซนติเมตร  
และต้องมีผนังส่วนที่บันไดหนีไฟพาดผ่านเป็นผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ 
   บันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่ง  ถ้าทอดไม่ถึงพื้นชั้นล่างของอาคารต้องมีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อนหรือยืด 
หรือ หย่อนลงมาจนถึงพื้นชั้นล่างได้ 
   ข้อ  30   บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร มี
ผนังทึบ  ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ  เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและช่องประตู
หนีไฟ           และต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้โดยแต่ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดสู่
ภายนอกอาคารได้มีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า  1.4  ตารางเมตร  กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทั้งกลางวันและ
กลางคืน 
             ข้อ  31 ประตูหนีไฟต้องทําด้วยวัสดุทนไฟมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร  
สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร  และต้องทําเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้น  กับต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่
บังคับให้บานประตูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา  ประตูหรือทางออกสู่บันไดหนี
ไฟต้องไม่มีธรณีหรือขอบกั้น 
   ข้อ  32   พ้ืนหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดและอีกด้านหนึ่ง
กว้างไม่น้อยกว่า  1.50  เมตร 
           หมวดที่  3  ที่ว่างภายนอกอาคาร 
  ข้อ  33  อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 
   (1)  อาคารอยู่อาศัย  และอาคารอยู่อาศัยรวม  ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า  30  ใน  100  
ส่วนของพื้นที่ช้ันใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร 
   (2)  ห้องแถว  ตึกแถว  อาคารพาณิชย์  โรงงาน  อาคารสาธารณะ  และอาคารอื่นซึ่ง
ไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า  10  ใน  100  ส่วน  ของพื้นที่ช้ันใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของ
อาคาร  แต่ถ้าอาคารดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยต้องมีส่วนว่างตาม (1) 

  หมวดที่  4  แนวอาคารและระยะตา่งๆของอาคาร 
                    ข้อ  40    การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารจะต้องไม่ล้ําเข้าไปในที่สาธารณะ  เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้น 



  

               ข้อ  41 อาคารที่ก่อสร้างหรอืดัดแปลงใกลถ้นนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6  เมตร  
ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย  3  เมตร 
               อาคารสูงเกินสองชั้นหรือเกิน  8  เมตร ห้องแถว  ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์     
โรงงาน  อาคารสาธารณะ  ป้ายหรือสิ่งที่สรา้งขึ้นสําหรับติดหรือต้ังป้าย  หรือคลังสินค้า  ที่ก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ 
              (1)  ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า  10  เมตร  ใหร้่นแนวอาคารห่าง
จากก่ิงกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย  6  เมตร 
              (2)  ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างต้ังแต่  10  เมตรขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  20  
เมตร  ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1  ใน  10  ของความกว้างของถนนสาธารณะ 
              (3)  ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน  20  เมตรขึ้นไป  ให้ร่นแนวอาคารห่าง
จากถนนสาธารณะอย่างน้อย  2  เมตร 
              ข้อ  42  อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ําสาธารณะ เช่น  แม่น้ํา  คู คลอง  ลํา
ราง  หรือลํากระโดง  ถ้าแหล่งน้ําสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า  10  เมตร  ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจาก
เขตแหล่งน้ําสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า  3  เมตร  แต่ถ้าแหล่งน้ําสาธารณะนั้นมีความกว้างต้ังแต่  10  เมตรขึ้น
ไป  ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ําสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า  6  เมตร 
   สําหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ําสาธารณะขนาดใหญ่ เช่นบึง  ทะเลสาบ  
หรือทะเล  ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ําสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า  12  เมตร 
ทั้งนี้  เว้นแต่  สะพาน  เขื่อน  รั้ว  ท่อระบายน้ํา  ท่าเรือ  ป้าย  อู่เรือ  คานเรือ  หรือทีว่่างที่ใช้เป็นที่จอดรถไม่
ต้องร่นแนวอาคาร 
             ข้อ  43     ให้อาคารที่สร้างตามข้อ  41  และข้อ  42  ต้องมีส่วนตํ่าสุดของกันสาดหรือ
ส่วนยื่นสถาปัตยกรรมสูงจากระดับทางเท้าไม่น้อยกว่า 3.25  เมตร  ทั้งนี้ไม่นับส่วนตกแต่งที่ย่ืนจากผนังไม่เกิน  
50เซนติเมตร  และต้องมีท่อรับน้ําจากกันสาดหรือหลังคาต่อแนบหรือฝังในผนังหรือเสาอาคารลงสู่ทอ่
สาธารณะหรือบ่อพัก 
             ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด  ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัด
จากจุดนั้นไปต้ังฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกลอ้าคารนั้นที่สุด 
ความสูงของอาคารให้วัดแนวด่ิงจากระดับถนนหรือระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด  
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
               ข้อ 47 รั้วหรือกําแพงที่สร้างขึ้นติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้ว  
ให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 3 เมตรเหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ 
            ข้อ 48  การกอ่สร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน  พ้ืนหรือผนังของอาคาร
สําหรับอาคารสูงไม่เกิน  9  เมตร  ต้องห่างอาคารอื่นไม่น้อยกว่า  4  เมตร  และสําหรับอาคารที่สูงเกิน  9  
เมตรแต่ไม่ถึง 23 เมตรต้องห่างอาคารอื่นไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
  ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ที่ว่างที่ใช้เป็นที่จอดรถ 
   ข้อ  50  ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง  ประตู  ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง  หรือ
ระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินดังนี้0 
    (1) อาคารที่มคีวามสูงไม่เกิน  9  เมตร  ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่
น้อยกว่า2เมตร 
    (2)  อาคารที่มีความสูงเกิน  9  เมตร  แต่ไม่ถึง  23  เมตร  ผนังหรือระเบียงต้อง
อยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร 



  

   ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กําหนดไว้ใน (1) หรือ (2)  ต้องอยู่ห่าง
จากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  50  เซนติเมตร  เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่
เกิน  15  เมตร  ผนังของอาคารที่อยู่ติดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระยุไว้ใน (1)  (2)  ต้อง
ก่อสร้างเป็นผนังทึบ  และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทําผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80  เมตร  ใน
กรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย 
กฎหมายควบคุมเพลิงไหม้อาคารสูง(ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522) 
  กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)   สาํหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  
                หมวด 1 ลักษณะของอาคาร   
                        -  ต้องมทีี่ว่างรอบอาคาร ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ให้รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้ 
                        -  อาคารส่วนใต้ดินต้ังแต่ช้ัน 3 หรือ 7 เมตรลงไป ต้องมีระบบลิฟต์ และบันไดหนีไฟที่มี  
                           ระบบแสงสว่างและอยู่ห่างกันไม่เกิน 60 เมตร ผนังบนัไดหนีไฟทุกด้านเป็นคอนกรีต 
                           หนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มรีะบบอัดลมไม่น้อยกว่า 38.6 pa (0.15 นิ้วน้ํา) ที ่
                           ทํางานตลอดเวลา  
                หมวด 2 ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟา้ และระบบป้องกันเพลิงไหม้  
         -  วัสดุหุ้มท่อลมของระบบระบายอากาศ ต้องเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ และไม่ทําให้เกิดควันเมื่อ      
                           เกิดเพลิงไหม้ , ท่อลมที่ผ่านผนังกนัไฟ ต้องติดต้ังลิ้นกันไฟที่ทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อ 
                           อุณหภูมิสูงกว่า 74 องศาเซลเซียส และมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 30นาที 
                       -   ต้องมรีะบบป้องกันฟ้าผ่า , มีระบบจ่ายไฟสํารอง แยกเป็นอิสระ ที่สามารถจ่ายไฟได้ไม่ 
                           น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง    สําหรับบันได ทางเดิน และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และจ่ายได้ 
                           ตลอดเวลาสําหรับเครื่องสูบน้ําดับเพลิง  ลิฟต์ดับเพลิง และระบบสื่อสาร  
                       -   มรีะบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกช้ันของอาคาร , มีสวิตช์เปิด-ปิดพัดลมของระบบระบาย 
                           อากาศ อยู่ในทีท่ี่สามารถปิดได้ทันที และติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับควันที่สามารถหยุดการ 
                           ทํางานของพัดลมได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
                       -   มรีะบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย ท่อยืน ที่เก็บน้ําสํารอง และหัวรับน้ําดับเพลิง     
                           โดยมรีายละเอียด  ดังนี้ , ท่อยืน ต้องทนแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์ต่อ 
                           ตารางนิ้ว 
                       -   มีตู้หัวฉีดน้ําดับเพลิงทุกช้ัน ห่างกันไม่เกิน 64 เมตร ในตู้ประกอบด้วย หัวสายฉีดน้ํา 
                           ดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว  และหัวต่อสารชนิดสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว  
               กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) สําหรับอาคารเก่าที่เป็นอาคารสูงและอาคารสาธารณะ 
อาคารสูง 4 ช้ันขึ้นไปต้องดําเนินการ ดังนี้ 
                       -   ติดต้ังบันไดหนีไฟที่มิใช่บันไดแนวดิ่ง เพิ่มจากบันไดหลัก 
                       -   จัดแบบแปลนแผนผงัของอาคารแต่ละชั้น ติดไว้ในตําแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนที่บริเวณ 
                           ห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกช้ัน และบริเวณชั้นล่างต้องมีแบบแปลนของทุกช้ันเก็บไว้ 



  

   -  ติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
   -  ติดต้ังระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกช้ัน 
   -  ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างสํารอง 
   -  ติดต้ังระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540)  สําหรับโครงสร้างอาคาร 

-  ส่วนประกอบของโครงสร้างหลักและทางหนีไฟของอาคารที่มีความสูงเกิน 3 ช้ัน ต้อง
ไม่เป็นวัสดุติดไฟ 

-  โครงสร้างหลักของอาคารต่อไปนี้ 
1)   คลังสินค้า โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด สถานพยาบาล 
2)  อาคารพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา สาธารณสุขและ

สํานักงาน ที่มีความสูงเกิน 3 ช้ันและมีพ้ืนที่รวมเกิน 1000 ตาราง
เมตรให้ก่อสร้างโครงสร้างหลักโดยใช้วัสดุทนไฟ เสาและคานมีอัตรา
การทนไฟไม้น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง พ้ืนหรือตงมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 
2 ช่ัวโมง 

               ปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
-  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีผนังทนไฟหรือประตูทนไฟ ที่มีอัตราการ

ทนไฟไม่น้อยกว่า 1  ช่ัวโมง 
-  มีแผนผังอาคารแต่ละชั้นแสดงที่หน้าลิฟต์แต่ละชั้น และให้เก็บแผนผังอาคารของทุกช้ัน

ที่บริเวณช้ันล่าง   แสดงตําแหน่งห้องทุกห้อง อุปกรณ์ดับเพลิง ประตู ทางหนีไฟ และ
ลิฟต์ดับเพลิง 

-  ช่องเปิดทะลุต้ังแต่ 2 ช้ันขึ้นไปและไม่มีผนังปิดล้อม ต้องจัดให้มีระบบควบคุมการ
แพร่กระจายของควัน 

-  อาคารสูงต้องมีดาดฟ้า และพื้นที่บนดาดฟ้ากว้างยาวไม่น้อยกว่าด้านละ 10 เมตร 
             กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) กําหนดลักษณะ แบบ เนื้อที่ ที่ต้ังของอาคาร ที่ว่าง
ภายนอกอาคารฯ 

-  สิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดต้ังป้ายให้ทําด้วยวัสดุทนไฟทั้งหมด เสา คาน พ้ืน บันไดและ
ผนังของอาคารที่สูง 3  ช้ันขึ้นไป โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารขนาดใหญ่ 
ต้องก่อสร้างด้วยวัสดุทนไฟ ,ครัวในอาคารต้องมีพ้ืนและผนัง ที่ทําด้วยวัสดุทนไฟ ส่วน
ฝาและเพดาน หากไม่ทําด้วยวัสดุทนไฟ ก็ให้บุด้วยวัสดุทนไฟ 

-  ช่องทางเดินในอาคารอยู่อาศัย ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร อาคารอยู่อาศัย
รวม อาคารพาณิชย์  โรงงาน อาคารสาธารณะ ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5๐ 
เมตร  , อาคารสูง 4 ช้ันขึ้นไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคาร 3 ช้ันและมีดาดฟ้า
เหนือชั้นที่ 3 ที่มีพ้ืนที่เกิน 16 ตารางเมตร ต้องมีบันไดหนีไฟที่ทําด้วยวัสดุทนไฟ 
อย่างน้อย 1 ชุด 

-  บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันไม่เกิน 60 องศา  , บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร ต้อง
กว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตรและผนังส่วนที่บันไดพาดผ่านต้องเป็นผนังทึบสร้าง
ด้วยวัสดุทนไฟ 



  

-  บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร มีผนังทึบสร้างด้วยวัสดุ
ทนไฟกั้นโดยรอบ   เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟ และต้องมี
อากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้ มีแสงสว่างเพียงพอ 

-  ประตูหนีไฟ ต้องทําด้วยวัสดุทนไฟ กว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 
1.9 เมตร เป็นบานเปิดชนิดผลักสู่ภายนอกเท่านั้น ต้องติดต้ังอุปกรณ์ที่บังคับให้ประตู
ปิดได้เอง และสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสู่บันไดหนี
ไฟต้องมีธรณีประตูหรือขอบกั้น 

-  พ้ืนด้านหน้าบันไดหนีไฟ ต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได และอีกด้านหนึ่ง
ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร   

 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรบัผู้พิการหรอืทุพพลภาพและคนชรา 
   “สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความว่า ส่วน
ของอาคารที่สร้างขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรือต้ังอยู่ภายในและภายนอกอาคาร
เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้อาคารสําหรับผู้พิการหรอืทุพพลภาพ และคนชรา 
   “ลิฟต์” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับนําคนขึ้นลงระหว่างพื้นของอาคารที่ต่างระดับ
กันแต่ไม่ใช่บันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน 
   “พ้ืนผิวต่างสัมผัส” หมายความว่า พ้ืนผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกต่างไปจาก
พ้ืนผิวและสีในบริเวณข้างเคียงซึ่งคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได้ 
        “ความกว้างสุทธิ” หมายความว่า ความกว้างที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดย
ปราศจากสิ่งใด ๆ กีดขวาง 
   ข้อ ๓ อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปน้ี ต้องจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ในบริเวณที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป 

(๑) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ทํา 
การของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุดแลพิพิธภัณฑสถาน
ของรัฐ สถานีขนส่งมวลชน เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ท่เทียเรือที่มีพ้ืนที่ส่วนใดของอาคารที่เปิด
ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 
            (๒) สํานักงาน  โรงมหรสพ  โรงแรม  หอประชุม  สนามกีฬา  ศูนย์การค้า 
ห้างสรรพสินค้าประเภทต่างๆที่มีพ้ืนที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
   ข้อ ๔ อาคารตามข้อ ๓ ต้องจัดให้มีป้ายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
            (๑) สัญลักษณ์รูปผู้พิการ 
            (๒) เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา 
            (๓) สัญลักษณ์ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
   ข้อ ๕ สัญลักษณ์รูปผู้พิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และสัญลักษณ์หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามข้อ ๔ ให้เป็นสีขาวโดยพ้ืนป้ายเป็นสีน้ําเงิน หรือเป็นสีน้ําเงิน
โดยพ้ืนป้ายเป็นสีขาว 



  

   ข้อ ๖ ป้ายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมี
ความชัดเจน มองเห็นได้ง่าย ติดอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ทําให้สับสน และต้องจัดให้มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้ง
กลางวันและกลางคืน 
   ข้อ ๗ อาคารตามข้อ ๓ หากระดับพ้ืนภายในอาคาร หรือระดับพ้ืนภายในอาคารกับ
ภายนอกอาคาร หรือระดับพ้ืนทางเดินภายนอกอาคารมีความต่างระดับกันเกิน ๒๐ มิลลิเมตรให้มีทางลาดหรือ
ลิฟต์ระหว่างพื้นที่ต่างระดับกัน แต่ถ้ามีความต่างระดับกันไม่เกิน ๒๐ มิลลิเมตรต้องปาดมุมพ้ืนส่วนที่ต่างระดับ
กันไม่เกิน ๔๕ องศา 
   ข้อ ๘ ทางลาดให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
          (๑) พ้ืนผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น 
          (๒) พ้ืนผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด 
          (๓) ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวของ
ทุกช่วงรวมกันต้ังแต่ ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
          (๔) มีพ้ืนที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
    (๕) ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน ๑:๑๒ และมีความยาวช่วงละไม่เกิน ๖,๐๐๐
มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด 
           (๖) ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า ๕๐
มิลลิเมตร และมีราวกันตก 
           (๗) ทางลาดที่มีความยาวต้ังแต่ ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้งสองด้าน
โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
                                       (ก)  ทําด้วยวัสดุเรียบมีความมั่นคงแข็งแรงไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น 
                                       (ข)  มีลักษณะกลม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร แต่ไม่ 

 เกิน๔๐ มิลลิเมตร 
(ค)  สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร 
(ง)  ราวจับด้านที่อยู่ ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า ๕๐ 

มิลลิเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ มิลลิเมตร และผนัง
บริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบ 

(จ)  ราวจับต้องยาวต่อเนื่อง และส่วนที่ยึดติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวางหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการใช้ของคนพิการทางการมองเห็น 

(ฉ)  ปลายของราวจับให้ย่ืนเลยจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทางลาดไม่
น้อยกว่า ๓๐๐มิลลิเมตร 

    (๘) มีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการ
มองเห็นและคนชราสามารถทราบความหมายได้ ต้ังอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่เชื่อมระหว่างชั้น
ของอาคาร 
         (๙) ให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ในบริเวณทางลาดที่จัดไว้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพและคนชรา 
   ข้อ ๙ อาคารตามข้อ ๓ ที่มีจํานวนชั้นต้ังแต่สองชั้นขึ้นไปต้องจัดให้มีลิฟต์หรือทางลาดที่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ระหว่างชั้นของอาคารลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้
ต้องสามารถขึ้นลงได้ทุกช้ัน มีระบบควบคุมลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมได้เอง ใช้



  

งานได้อย่างปลอดภัย และจัดไว้ในบริเวณที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้ได้สะดวกให้มี
สัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ช่องประตูด้านนอกของลิฟต์ที่จัดไว้ให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราใช้ได้ 
   ข้อ ๑๐ ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ที่มีลักษณะเป็นห้องลิฟต์ต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
                (๑) ขนาดของห้องลิฟต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ มิลลิเมตร และยาวไม่
น้อยกว่า  ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร 
                (๒) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร และต้องมี
ระบบแสงเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร 
        (๓) มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสบนพื้นบริเวณหน้าประตูลิฟต์กว้าง ๓๐๐ มิลลิเมตร และยาว 
๙๐๐ มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร 
                (๔) ปุ่มกดเรียกลิฟต์ ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปุ่มล่างสุดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร ปุ่มบนสุดอยู่สูง
จากพ้ืนไม่เกินกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร และห่างจากมุมภายในห้องลิฟต์
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่ห้องลิฟต์มีขนาดกว้างและยาว
น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 

(ข)  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร มีอักษรเบรลล์
กํากับไว้ทุกปุ่มเมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสง 

(ค)  ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์ 
                (๕) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ โดยราวมีลักษณะตามที่กําหนดในข้อ ๘ (๗) (ก) 
(ข) (ค) และ (ง) 
                (๖) มีตัวเลขและเสียงบอกตําแหน่งชั้นต่าง ๆ เมื่อลิฟต์หยุด และขึ้นหรือลง 
                (๗) มีป้ายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริเวณโถงหน้าประตูลิฟต์และติดอยู่
ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 
             (๘) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกะพริบสีแดง 
เพื่อให้คนพิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการได้ยินทราบ และให้มีไฟกะพริบสีเขียวเป็นสัญญาณให้คน
พิการทางการได้ยินได้ทราบว่าผู้ที่อยู่ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขัดข้องและกําลังให้ความช่วยเหลืออยู่ 
            (๙) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อกับภายนอกได้ โดยต้อง
อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 
              (๑๐) มีระบบการทํางานที่ทําให้ลิฟต์เลื่อนมาอยู่ตรงที่จอดชั้นระดับพ้ืนดินและ
ประตูลิฟต์ต้องเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ 
   ข้อ ๑๑ อาคารตามข้อ ๓ ต้องจัดให้มีบันไดที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้
อย่างน้อยชั้นละ ๑ แห่ง โดยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
            (๑) มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
            (๒) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร 
            (๓) มีราวบันไดทั้งสองข้าง โดยให้ราวมีลักษณะตามที่กําหนดในข้อ ๘ (๗) 
            (๔) ลูกต้ังสูงไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออก
แล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๘๐ มิลลิเมตรและมีขนาดสม่ําเสมอตลอดช่วงบันได ในกรณีทีขั้นบันได
เหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดให้มีระยะเหลื่อมกันได้ไม่เกิน ๒๐ มิลลิเมตร 



  

            (๕) พ้ืนผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น 
            (๖) ลูกต้ังบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง 
      (๗) มีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการ
มองเห็นและคนชราสามารถทราบความหมายได้ ต้ังอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อระหว่างชั้นของ
อาคาร 
   ข้อ ๑๒ อาคารตามข้อ ๓ ต้องจัดให้มีที่จอดรถสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
อย่างน้อยตามอัตราส่วน ดังนี้ 
               (๑) ถ้าจํานวนที่จอดรถตั้งแต่ ๑๐ คัน แต่ไม่เกิน ๕๐ คัน ให้มีที่จอดรถสําหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ แลคนชราอย่างน้อย ๑ คัน 
               (๒) ถ้าจํานวนที่จอดรถตั้งแต่ ๕๑ คัน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คัน ให้มีที่จอดรถสําหรับผู้
พิการหรือทุพพภาพ และคนชราอย่างน้อย ๒ คัน 
            (๓) ถ้าจํานวนที่จอดรถตั้งแต่ ๑๐๑ คัน ขึ้นไป ให้มีที่จอดรถสําหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราอย่างน้อย ๒ คัน และเพิ่มขึ้นอีก ๑ คัน สําหรับทุก ๆ จํานวนรถ ๑๐๐ คันที่เพิ่มขึ้นเศษ
ของ ๑๐๐ คัน ถ้าเกินกว่า ๕๐ คัน ให้คิดเป็น ๑๐๐ คัน 
   ข้อ ๑๓ ที่จอดรถสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราให้จัดไว้ใกล้ทางเข้าออก
อาคารให้มากที่สุด มีลักษณะไม่ขนานกับทางเดินรถ มีพ้ืนผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการ
นั่งเก้าอ้ีล้ออยู่บนพื้นของที่จอดรถด้านที่ติดกับทางเดินรถ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐๐มิลลิเมตร และยาวไม่
น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร และมีป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตรและยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ 
มิลลิเมตร ติดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 
   ข้อ ๑๔ ที่จอดรถสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
กว้างไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร และจัดให้มีที่ว่างข้างที่จอดรถกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยท่ีว่างดังกล่าวต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบและมี
ระดับเสมอกับที่จอดรถ  ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร 
   ข้อ ๑๕ อาคารตามข้อ ๓ ต้องจัดให้มีทางเข้าอาคารเพื่อให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราเข้าใช้ได้โดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
            (1)  เป็นพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือส่วนของอาคารยื่นล้ํา
ออกมาเป็นอุปสรรคหรืออาจทําให้เกิดอันตรายต่อผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
    (๒)  อยู่ในระดับเดียวกับพ้ืนถนนภายนอกอาคารหรือพื้นลานจอดรถ ในกรณีที่อยู่
ต่างระดับต้องมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงได้สะดวก และทางลาดนี้ให้อยู่ใกล้ที่จอดรถ 
   ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีอาคารตามข้อ ๓ หลายอาคารอยู่ภายในบริเวณเดียวกันที่มีการใช้
อาคารร่วมกัน จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม ต้องจัดให้มีทางเดินระหว่างอาคารนั้น และจากอาคารแต่ละอาคารนั้น
ไปสู่ทางสาธารณะ ลานจอดรถหรืออาคารที่จอดรถทางเดินตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
             (๑) พ้ืนทางเดินต้องเรียบ ไม่ลื่น และมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑ ,๕๐๐ 
มิลลิเมตร 
            (๒) หากมีท่อระบายน้ําหรือรางระบายน้ําบนพื้นต้องมีฝาปิดสนิท ถ้าฝาเป็นแบบ
ตะแกรงหรือแบบรูต้องมีขนาดของช่องตะแกรงหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของรูกว้างไม่เกิน ๑๓ มิลลิเมตรแนวร่อง  
หรือแนวของรางจะต้องขวางกับแนวทางเดิน 
             (๓) ในบริเวณที่เป็นทางแยกหรือทางเลี้ยวให้มีพ้ืนผิวต่างสัมผัส 



  

             (๔) ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จําเป็นบนทางเดิน ต้องจัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยไม่
กีดขวางทางเดินและจัดให้มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อให้ทราบก่อนถึงสิ่งกีดขวาง และอยู่ห่างสิ่งกีดขวาง
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร 
             (๕) ป้ายหรือสิ่งอื่นใดที่แขวนอยู่เหนือทางเดิน ต้องมีความสูงจากพื้นทางเดินไม่น้อย
กว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร 
       (๖) ในกรณีที่พ้ืนทางเดินกับพ้ืนถนนมีระดับต่างกัน ให้มีพ้ืนลาดที่มีความลาดชันไม่
เกิน ๑:๑๐ 
   ข้อ ๑๗  อาคารตามข้อ ๓ ที่มีทางเชื่อมระหว่างอาคาร ต้องมีผนังหรือราวกันตกทั้งสองด้า
โดยมีราวจับซึ่งมีลักษณะตามข้อ ๘ (๗) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ที่ผนังหรือราวทางเดินซึ่งมีลักษณะตามข้อ ๑๖ 
(๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ข้อ ๑๘ ประตูของอาคารตามข้อ ๓ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
                 (๑) เปิดปิดได้ง่าย 
            (๒) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้องไม่เกินกว่า ๒๐ มิลลิเมตร และให้
ขอบทั้งสองด้านมีความลาดเอียงไม่เกิน ๔๕ องศา เพื่อให้เก้าอ้ีล้อหรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่ใช้
อุปกรณ์ช่วยเดินสามารถข้ามได้สะดวก 
            (๓) ช่องประตูต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร 
            (๔) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเปิดผลักเข้าออก เมื่อเปิดออกสู่ทางเดินหรือ
ระเบียงต้องมีพ้ืนที่ว่างขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
            (๕) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปิดให้มีมือจับที่มีขนาดเท่ากับ
ราวจับตามข้อ ๘  
    (๖) ในกรณีที่ประตูเป็นกระจกหรือลูกฟักเป็นกระจก ให้ติดเครื่องหมายหรือแถบสี
ที่สังเกตเห็นได้ชัด 
            (๗) อุปกรณ์เปิดปิดประตูต้องเป็นชนิดก้านบิดหรือแกนผลัก อยู่สูงจากพื้นไม่น้อย
กว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 
    (๗) (ข) ในแนวดิ่งทั้งด้านในและด้านนอกของประตูซึ่งมีปลายด้านบนสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร และปลายด้านล่างไม่เกิน ๘๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดออกให้มี
ราวจับตามแนวนอนด้านในประตู และในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดเข้าให้มีราวจับตา แนวนอนด้านนอกประตู
ราวจับดังกล่าวให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร ยาวไปตามความกว้างของ
ประตู 
      ประตูตามวรรคหนึ่งต้องไม่ติดต้ังอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เองที่อาจทําให้
ประตูหนีบหรือกระแทกผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
   ข้อ ๑๙ ข้อกําหนดตามข้อ ๑๘ ไม่ใช้บังคับกับประตูหนีไฟและประตูเปิดปิดโดยใช้ระบบ
อัตโนมัติ 
   ข้อ ๒๐ อาคารตามข้อ ๓ ที่จัดให้มีห้องส้วมสําหรับบุคคลท่ัวไป ต้องจัดให้มีห้องส้วม
สําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย ๑ ห้องในห้องส้วมนั้นหรือจะจัดแยกออกมาอยู่
ในบริเวณเดียวกันกับห้องส้วมสําหรับบุคคลทั่วไปก็ได้สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ต้องจัดให้มีห้องส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย ๑ 
ห้อง 
   ข้อ ๒๑ ห้องส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 



  

    (๑)  มีพ้ืนที่ว่างภายในห้องส้วมเพ่ือให้เก้าอ้ีล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ซึ่งมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
               (๒)  ประตูของห้องที่ต้ังโถส้วมเป็นแบบบานเปิดออกสู่ภายนอก โดยต้องเปิดค้างได้
ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา หรือเป็นแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ประตูด้านหน้าห้องส้วม
ลักษณะของประตูนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้เป็นไปตามที่กําหนดในหมวด ๖ 
        (๓)  พ้ืนห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพ้ืนภายนอก ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมี
ลักษณะเป็นทางลาดตามหมวด ๒ และวัสดุปูพ้ืนห้องส้วมต้องไม่ลื่น 
           (๔)  พ้ืนห้องส้วมต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายน้ําทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้
มีน้ําขังบนพื้น 
             (๕)  มีโถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐  
มิลลิเมตร มีพนักพิงหลังที่ให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่ไม่สามารถนั่งทรงตัวได้เองใช้พิงได้และที่
ปล่อยน้ําเป็นชนิดคันโยก ปุ่มกดขนาดใหญ่หรือชนิดอ่ืนที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้ได้อย่าง
สะดวก มีด้านข้างด้านหนึ่งของโถส้วมอยู่ชิดผนังโดยมีระยะห่างวัดจากกึ่งกลางโถส้วมถึงผนังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ 
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร ต้องมีราวจับที่ผนัง ส่วนด้านที่ไม่ชิดผนังให้มีที่ว่างมากพอที่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราที่นั่งเก้าอ้ีล้อเลื่อน สามารถเข้าไปใช้โถส้วมได้โดยสะดวก ในกรณีที่ด้านข้างของโถส้วม
ทั้งสองด้านอยู่ห่างจากผนังเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร ต้องมีราวจับที่มีลักษณะตาม (๗) 
            (๖) มีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัว เป็นราวจับในแนวนอน
และแนวดิ่ง  โดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่
เกิน ๗๐มิลลิเมตร และให้ย่ืนล้ําออกมาจากด้านหน้าโถส้วมอีกไม่น้อย
กว่า ๒๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ มิลลิเมตร 

(ข) ราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนด้านหน้าโถส้วมมี
ความยาววัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย ๖๐๐ 
มิลลิเมตรราวจับตาม (๖) (ก) และ (ข) อาจเป็นราวต่อเนื่องกันก็ได้ 

        (๗) ด้านข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชิดผนังให้มีราวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวราบ 
เมื่อกางออกให้มีระบบล็อกที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกได้ง่าย มีระยะห่างจากขอบ
ของโถส้วมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า  ๕๕๐ มิลลิเมตร 
             (๘) นอกเหนือจากราวจับตาม (๖) และ (๗) ต้องมีราวจับเพื่อนําไปสู่สุขภัณฑ์อ่ืน ๆ 
ภายในห้องส้วมมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร 
                         (๙) ติดต้ังระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้ที่อยู่ภายนอกแจ้งภัยแก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและคนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
สามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องส้วม โดยมีปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสให้สัญญาณ
ทํางานซึ่งติดต้ังอยู่ในตําแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้งานได้สะดวก 
           (๑๐) มีอ่างล้างมือโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็นที่ว่าง เพื่อให้เก้าอ้ีล้อ
สามารถสอดเข้าไปได้ โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ 
มิลลิเมตร และต้องอยู่ในตําแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
เข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 



  

(ข) มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่างไม่น้อยกว่า ๗๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่
เกิน ๘๐0มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่ง
ทั้งสองข้างของอ่าง 

(ค) ก๊อกน้ําเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ 
   ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ห้องส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  อยู่ภายในห้องส้วม
ที่จัดไว้สําหรับบุคคลท่ัวไป และมีทางเข้าก่อนถึงตัวห้องส้วม ต้องจัดให้ห้องส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราอยู่ในตําแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
           ห้องส้วมสําหรับบุคคลทั่วไปตามวรรคหนึ่ง หากได้จัดสําหรับผู้ชายและผู้หญิง  ต่างหาก
จากกันให้มีอักษรเบรลล์   แสดงให้รู้ว่าเป็นห้องส้วมชายหรือหญิง  ติดไว้ที่ผนังข้างทางเข้าในตําแหน่งที่สามารถ
สัมผัสได้ด้วย 
   ข้อ ๒๓ ในกรณีที่เป็นห้องส้วมสําหรับผู้ชาย ที่มิใช่ห้องส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราตามข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ให้มีที่ถ่ายปัสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอย่างน้อย ๑ ที่ โดยมีราวจับใน
แนวนอนอยู่ด้าน บนของที่ถ่ายปัสสาวะยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตรมีความสูง
จากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับด้านข้างของที่ถ่ายปัสสาวะทั้ง
สองข้าง มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ซึ่งยื่นออกมาจากผนังไม่
น้อยกว่า ๕๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร 
   ข้อ ๒๔ ราวจับห้องส้วมให้มีลักษณะตามที่กําหนดในข้อ ๘ (๗) (ก) และ (ข) 
   ข้อ ๒๕ อาคารตามข้อ ๓ ต้องจัดให้มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการมองเห็นที่
พ้ืนบริเวณต่างระดับที่มีระดับต่างกันเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร ที่ทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรือบันได  ที่พ้ืน
ด้านหน้าและด้านหลังประตูทางเข้าอาคาร และที่พ้ืนด้านหน้าของประตูห้องส้วม โดยมีขนาดกว้าง ๓๐๐ 
มิลลิเมตร และมีความยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้างของช่องทางเดินของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได 
หรือประตู และขอบของพื้นผิวต่างสัมผัส อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของทางขึ้นหรือทางลงของพื้นต่างระดับ ทาง
ลาด บันได หรือประตูไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๓๕๐ มิลลิเมตร  ในกรณีของสถานีขนส่งมวลชน 
ให้ขอบนอกของพื้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากขอบของชานชาลาไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกินกว่า ๖๕๐ 
มิลลิเมตร 
 บทเฉพาะกาล 
   ข้อ ๒๙ อาคารที่มีอยู่ก่อน หรือได้รับอนุญาตหรือได้ย่ืนขออนุญาตก่อสร้าง หรือดัดแปลง
อาคารหรือได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและได้ดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 
   ข้อ ๓๐ การดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ๒๙ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎ กระทรวงนี้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
    (๑) ไม่เป็นการเพิ่มพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกช้ันเกินร้อยละสองของพื้นที่อาคารรวมกัน
ทุกช้ันที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
            (๒) ไม่เป็นการเพิ่มความสูงของอาคาร 
            (๓) ไม่เป็นการเพิ่มพ้ืนที่ปกคลุมดิน 
            (๔) ไม่เป็นการเปลี่ยนตําแหน่งหรือขอบเขตของอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต
ไว้ก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
         
 



  

      การดัดแปลงอาคารที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  หรือการเปลี่ยนการใช้อาคาร  ที่เข้าลักษณะ
อาคารตามข้อ ๓ ต้องจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตามข้อ ๔ ข้อ ๕ 
ข้อ ๖ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                               บทที่  3 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 
             รายละเอียดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านอาคารสถานที่  ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม   งาน
ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง  งานด้านไฟฟ้า  งานด้านสุขาภิบาล  งานด้านเครื่องกล  และงานด้านครุภัณฑ์ซึ่งเป็น
รายละเอียดขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป  วัสดุอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในเอกสารเล่มนี้สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ
ดีกว่า  รายงานนี้เพียงแต่กําหนดเป็นข้อเสนอแนะเท่านั้น 
วัสดุ อปุกรณแ์ละครภุณัฑ์ประกอบอาคาร(ด้านสถาปตัยกรรม) 
                 พืน้  
                         -  พ้ืนอาคารโดยทั่วไป  ที่มีผิวพ้ืนเรียบ ไม่เก็บฝุ่น ทําความสะอาดดูแลรักษาง่าย เช่น พ้ืน 
                             หินขดั  หรือปูกระเบื้องเคลือบ 
                          -  พ้ืนอาคารส่วนสํานักงาน ห้องประชุม ห้องสมดุ ที่ไม่ต้องการความแข็งระด้าง  เดินไม่  
                             เกิดเสียงดังมาก  เช่น  พ้ืนกระเบื้องยาง 
                          -  พ้ืนห้องน้ํา  ปูด้วยกระเบื้องเคลือบสําหรับปูพ้ืน ชนิดไม่ลื่น หรือมีTEXTURE 
                          -  พ้ืนทางลาด  ที่จอดรถเข็น  เปลนอน  ที่ไม่ต้องการให้เกิดความลื่น  เช่น  พ้ืนผิวหิน   
                             ล้าง พ้ืนทรายล้าง 
                          -  พ้ืนต่างระดับ  ต้องทําเป็นทางลาด  สําหรับรถเข็นและคนพิการ 
                 ผนัง     
                         -  ผนังอาคารโดยทั่วไป  ที่มีผิวเรียบ  มีความแข็งแรง  ดูแลรักษาง่าย  เช่น  ผนังก่ออิฐ  
                             ฉาบปูนเรียบทาสี  หรือผนังที่จําเป็นต้องทําความสะอาดบ่อย  ทนต่อการเช็ดถูทํา 
                             ความสะอาด  อาจบุกระเบื้องเคลือบ  หรือทาสพิีเศษ  เช่น  ส ีEPOXY  ส ี 
                             CHLORINATED  RUBBER  เป็นต้น 
                         -  ผนังอาคารห้องประชุม  สํานักงาน  หรือส่วนที่ต้องการปรับปรุงดัดแปลงบ่อย  ควรใช้ 
                             ผนังสําเร็จรูป  เช่น  ผนังยิบซั่มบอร์ด  ผนังสตรามิตบอร์ด  ผนังกระจก  หรือ  
                             ผนังอลูมิเนียม  เป็นต้น 
                         -  ผนังห้องน้ํา  บุกระเบื้องเคลือบสําหรับบุผนัง 
                         -  ผนังห้องผ่าตัด  ห้องคลอด  บุกระเบื้องเคลือบ 
                         -  ผนังหอ้งพิเศษ  ป้องกันรังสี  ก่ออิฐเต็มแผ่น 
                 เพดาน  
                         -  เพดานโดยทั่วไป  ที่มีผิวเรียบ  ไม่เก็บฝุ่น  ดูแลทําความสะอาดง่าย  เช่น  ฝา้เพดานยิบ 
                             ซัม่บอร์ดฉาบเรียบ 
                         -  เพดานบริเวณที่มีความช้ืนสูง เป็นฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หรือวีว่าบอร์ด   
                         -  เพดานห้องน้ํา  ที่มีการเดินท่อ  เพื่อความสะดวกในการซ่อมท่อ  ควรเป็นฝ้าเพดาน  
                             โครงคร่าวอลูมิเนียมทีบาร์ แผ่นฝา้เป็นกระเบื้องแผ่นเรียบ หรอื วีว่าบอร์ด 
                         -  เพดานห้องเก็บยา กรณีที่อยู่ใต้หลังคาที่เป็นวัสดุมุงไม่ใช่ คสล.ต้องติดเหล็กดัดกันขโมย 
    ประตู   

-  วงกบโดยทั่วไปเป็นไม้  เหล็กหรืออลูมิเนยีม 
-  ประตูทั่วไป  เป็นบานเปิดเด่ียว  ขนาดบานกว้างอย่างน้อย 0.80 เมตร 



  

-  ประตูทั่วไป  เป็นบานเปิดเด่ียว  ขนาดบานกว้างอย่างน้อย 0.80 เมตร 
-  ประตูสําหรบัคนไข้  รถเข็น  รถเปลนอน  ควรเป็นบานเปิดคู่  หรือบานเลื่อนขนาด     
   บานกว้างรวมไม่น้อยกว่า  1.20  เมตร 
-  ประตูสําหรบัห้องผ่าตัด  ห้องคลอด  ห้องอุบัติเหตุ  หรือห้องอื่น ๆ ที่มีลักษณะการใช้  
   งานคล้ายคลึงกัน  ควรเป็นบานเปิดคู่  ขนาดบานกว้างรวมไม่น้อยกว่า  1.60  เมตร   
   ติดวัสดุป้องกันการกระแทกจากเปลนอน 
-  ประตูเข้าหอ้งผ่าตัด  ส่วนสะอาด  ควรติดต้ังอุปกรณ์ปิด-เปิดบาน โดยใช้อวัยวะของ  
   ร่างกายส่วนอื่น  นอกจากใช้มือ  เช่น  ไหล่  ฯลฯ  แทน 
-  ประตูห้องทัว่ไป  หรือห้องที่เก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์  ห้องเก็บของ  ควรคํานึงถึง 
   วัสดุ  อุปกรณ์   ที่เก็บไว้  ถ้าเป็นบานเดี่ยว  ควรกว้างไม่น้อยกว่า 0.90  เมตร  ถ้า  
   เป็นบานเปิดคู่ขนาดบานควรกว้างไม่น้อยกว่า  1.60  เมตร  เพื่อความสะดวกในการ  
   ใช้งาน 
-  ประตูสํานักงาน  ห้องประชุม เป็นบานเปิดคู่ ขนาดบานกว้างรวมไม่น้อยกว่า  1.60  
   เมตร 
-  ประตูห้องทาํงาน ห้องพัก เป็นบานเปิดเด่ียว ขนาดบานกว้างไม่น้อยกว่า 0.90  เมตร 
-  ประตูห้องน้ํา  บานนอก  เป็นบานเปิดเด่ียว  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตรบาน 
   ใน (ห้องน้ําย่อยภายใน)  เป็นบานเปิดเด่ียว  เปิดออก  ขนาดบานไม่น้อยกว่า 0.70   
   เมตร ควรเป็นบานกันน้ํา  เช่น  บานพีวีซ ี
-  ประตูห้องน้ําเจ้าหน้าที่   ห้องน้ําคนไข้แยกโรค เป็นบานเปิดเด่ียว  ขนาดบานกว้างไม่ 
   น้อยกว่า 0.70 เมตร ควรเป็นบานกันน้ํา เช่น บานพีวีซีอุปกรณ์ประตูส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   กับบุคคลท่ัวไป  ควรติดต้ังอุปกรณ์เพื่อเอื้อต่อผู้พิการด้วย เช่น ลูกบิด ประตู  ควรเป็น       
   แบบก้านบิดแทน 

                  หนา้ต่าง  
   -  วงกบโดยท่ัวไป  เป็นไม้  เหล็ก  หรืออลูมิเนียม 

-  หน้าต่างโดยทั่วไป  เป็นหน้าต่างบานเปิด  บานเกล็ดปรับมุม  หรือบานเลื่อนตามความ  
   เหมาะสมกบัการใช้งาน  ขนาดบานตามความเหมาะสม 
-  ติดมุ้งลวดกนัแมลง  หรือเหล็กดัดกันขโมย แล้วแต่ประเภทของการใช้งานห้องนั้นๆ 
-  ไมค่วรใช้หนา้ต่างบานเลื่อนหรือบานอลูมิเนยีม  ด้านริมนอกอาคารที่ไม่มีกันสาดหรอื  
   ฝนสาดถึง 
-  หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนยีม  ด้านริมอาคาร  หน้าตัดวงกบล่างต้องมีขอบกันบานหลุด 
   ออกจากวงกบด้วย 
-  หน้าต่างบานเกล็ด  ที่ด้านนอกเป็นทางสัญจร  หรือใช้งาน  ควรติดต้ังวัสดุ  หรือ 
   อุปกรณ์ป้องกันการกระแทกบานด้วย 

  ช่องแสง   
                         -  ช่องแสงโดยทั่วไป เป็นกระจกติดตาย บานเกล็ด  บานซ้อน  บานกระทุ้ง 
                         -  ช่องแสงกระจกติดตาย  รับแสงสว่าง   อากาศไม่ถ่ายเท  ทําความสะอาดง่าย 
                          -  ช่องแสงบานเกล็ด รับแสงสว่าง ระบายอากาศได้ดี  ต้องมีการป้องกันแมลง  ทํา 
                             ความสะอาดง่าย 



  

                          -  ช่องแสงบานซ้อน  รับแสงสว่าง  ระบายอากาศ  ทําความสะอาดค่อนข้างยาก 
                        -  ช่องแสงบานกระทุ้ง  รับแสงสว่าง  อากาศถ่ายเทได้ดี  เปิดยากเน่ืองจากอยู่ระดับสูง   
                           ทําความสะอาดง่ายพอสมควร 

สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
  1.  ทางเข้า – ออกโรงพยาบาล 
                         1.1 มีความกว้างของช่องทางที่เหมาะสมกับลกัษณะการเข้า – ออกของยานพาหนะ 
                         1.2 สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากถนนสาธารณะ 
                         1.3 มีดวงโคมส่องสว่างในเวลากลางคืน 
                2.  ปา้ยนาํทาง  ป้ายจราจร  ปา้ยชื่อโรงพยาบาล  ปา้ยอาคาร 
                         2.1 มีป้ายนําทางบอกทิศทางและระยะทาง   สู่โรงพยาบาล  ซึง่ทําด้วยวัสดุที่คงทน 
                                 ถาวรมีขนาดที่เหมาะสม   ติดต้ังริมถนนสาธารณะสายหลักเป็นระยะตามความ 
                                 เหมาะสมก่อนถึงโรงพยาบาล  ในตําแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในกลางวันและ 
                                 เวลากลางคืน 
                          2.2 มีป้ายช่ือโรงพยาบาล  ป้ายช่ืออาคาร ที่จําเป็นต่อการให้บริการ ซึ่งทําด้วยวัสดุที่ 
                                 คงทนถาวร  มีขนาดเหมาะสม  ติดต้ังอย่างมั่นคงแข็งแรงในตําแหน่งที่สามารถ 
                                 มองเห็นได้ชัดเจน  ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
                          2.3 มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล  ซึ่งทําด้วยวัสดุที่คงทนถาวร  มีขนาดที่เหมาะสม   
                                 ติดต้ังริมถนนภายในโรงพยาบาล  ณ ตําแหน่งที่เหมาะสม  และมองเห็นได้ชัดเจน   
                                 ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
                          2.4 ป้ายนําทาง ป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทาง 
                                 หลวง 
                  3.  ถนนภายใน  และทางเดนิเทา้ 

3.1 ถนนภายในโรงพยาบาลสําหรับรถยนต์  ต้องมีความกว้างที่เหมาะสมกับการ
จัดการจราจรภายใน  และมีทางเดินเท้าแยกออกจากผิวการจราจรอย่างเด็ดขาด 

3.2 พ้ืนผิวถนนเป็นผิวถาวร  เช่น  ผิวราดยางหรือผิวคอนกรีต  สามารถระบายน้ําฝน
ได้ดี 

3.3 มุมการหักเลี้ยวของถนนภายในจะต้องสะดวกต่อการบังคับพวงมาลัย  มีระยะ
มุมมองที่ชัดเจน   ปราศจากสิ่งกีดขวางทางสายตา  กรณีถนนมีมุมการหักเลี้ยว
แคบ  จะต้องมีมาตรการเสริม   เพื่อความสะดวกและปลอดภัย   เช่นติดต้ังกระจก
โค้งสะท้อนภาพ หรือมีเจ้าหน้าที่กํากับการจราจร 

3.4 มีความกว้างของทางเดินเท้าที่เหมาะสมสําหรับผู้สัญจรอย่างน้อย  2 คนสามารถ
เดินสวนกันได้  และมีผิวพ้ืนที่ได้ระดับไม่ลื่น ในจุดที่ใช้เป็นทางข้ามถนนและมี
ความต่างระดับ  จะต้องจัดทําส่วนลาดเอียงให้สามารถนําเก้าอ้ีเข็นคนไข้  หรือ
เตียงเข็นคนไข้ผ่านได้โดยสะดวก  รวมทั้งจัดให้มีป้ายจราจรเตือนว่าเป็นทางข้าม
ติดต้ังในตําแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน  รวมทั้งมีดวงโคมให้แสงสว่างในเวลา
กลางคืนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

  4.  ทางลาด / ทางเดนิเชื่อมระหว่างอาคาร 



  

4.1   ทางลาด / ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารต้องมีระดับ  ความลาดเอียง  และความ
กว้างที่เหมาะสมต่อการเข็นเตียงคนไข้   มีการติดต้ังราวมือจับ / ราวกันกระแทก
ซึ่งทําจากวัสดุทที่มีความคงทนถาวรอย่างมั่นคงแข็งแรง   ในตําแหน่งที่เหมาะสม
ต่อการใช้งาน 

4.2 ผิวพ้ืนทางลาด   ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารต้องมีความคงทนถาวร  เรียบ  ไม่ลื่น
และมีการระบายน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 สามารถอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้อาคารในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาล
หอผู้ป่วยทุกหอ  รวมท้ังสามารถป้องกันแดดและฝนให้กับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีมี
ระบบให้แสงสว่างในเวลากลางคืนในตําแหน่งที่เหมาะสมและพอเพียง 

  5.  ที่จอดรถยนต์และรถจกัรยานยนต ์
5.1 มีพ้ืนผิวที่ถาวร  เช่น  ผิวราดยาง หรือผิวคอนกรีตและสามารถระบายน้ําฝนได้ดี 
5.2 มีการตีเส้นแบ่งแยกบริเวณที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกจากบริเวณทาง

ว่ิงของรถยนต์อย่างชัดเจน 
5.3 มีจํานวนที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์พอเพียง และมีขนาดตามที่กําหนดใน 

พรบ.ควบคุมอาคาร  โดยเฉพาะที่จอดรถยนต์สําหรับผู้พิการ  ต้องอยู่ใกล้ประตู
ทางเข้าอาคารที่สุดและมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงไว้อย่างชัดเจน 

5.4 มีระบบให้แสงสว่างในเวลากลางคืนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
5.5 มีระบบระบายน้ําฝนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

               6.  บรเิวณรบั – ส่งผูป้่วยหนา้อาคาร 
6.1 มีที่จอดรถยนต์ช่ัวคราวสําหรับรับ–ส่งผู้ป่วยบริเวณทางเข้าหลักหน้าอาคาร / 

แผนกผู้ป่วยนอก   แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินและผู้ป่วยใน   โดยจะต้องมีหลังคา
ปกคลุมเพื่อป้องกันแสงแดดและน้ําฝนได้เป็นอย่างดี    รวมทั้งไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็น
อุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

6.2 พ้ืนบริเวณรับ–ส่งผู้ป่วยต้องเป็นพื้นผิวถาวร   เรียบแต่ไม่ลื่น   สามารถทําความสะอาดได้ง่าย 
6.3 ระดับพ้ืนบริเวณรับ- ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับผิวจราจร  เพื่อความสะดวก

ในการเข้า – ออกรถยนต์และการใช้เก้าอ้ีเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  กรณีที่เป็นพื้นต่าง
ระดับต้องจัดให้มีทางลาดที่เหมาะสม 

6.4 บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดเก้าอ้ีเข็น/เตียงเข็น  ต้องมีพ้ืนที่
กว้างขวางพอเพียงเหมาะสมกับปริมาณผู้มารับบริการรวมท้ังต้องมีหลังคาปกคลุม
เพื่อป้องกันแสงแดดและน้ําฝนได้ดี    และไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย 

6.5   มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคม ที่ให้ความสว่างในเวลากลางคืนได้
อย่างพอเพียง  สภาพของระบบไฟฟ้าและดวงโคมมีการติดต้ังอย่างมั่นคงแข็งแรง 

  7.  ระบบรักษาความปลอดภัย 
7.1 มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําตามจุดต่าง ๆ ของโรงพยาบาลตามความ

เหมาะสม  และมีจํานวนพอเพียงที่ผู้มารับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 
7.2   มีระบบสื่อสารที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  และหน่วยงานต่าง 

ๆ  ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
  8.  ระบบเตือนภัย  และปอ้งกันอบุตัภิยัในโรงพยาบาล 



  

8.1  มีการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุและมีการซ้อมแผนอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี 
8.2 มีระบบป้องกันและเตือนภัยที่เหมาะสมตามมาตฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
8.3 มีอุปกรณ์ / เครื่องมือป้องกันและเตือนอุบัติภัยเพียงพอ 
8.4 มีการจัดเก็บอุปกรณ์ / เครื่องมือที่ปลอดภัย  และมีการบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

  9.  พืน้ที่ว่างระหว่างอาคารและการจดัภูมิทศัน ์
9.1 มีพ้ืนที่ว่างระหว่างอาคารตามที่กําหนดใน พรบ. ควบคุมอาคาร 
9.2 มีการจัดภูมิทัศน์พ้ืนที่ว่างระหว่างอาคารให้ร่มรื่น และมีการบํารุงรักษาอย่าง

สม่ําเสมอ 
สภาพแวดลอ้มภายในอาคาร 
  1.  ทางเข้า – ออกภายในอาคาร 

1.1 บริเวณทางเข้า – ออกของอาคาร ต้องมีพ้ืนที่กว้างขวางพอเพียง  เหมาะสมกับ
ปริมาณผู้มารับบริการ  รวมทั้งต้องมีหลังคาปกคลุมเพื่อป้องกันแสงแดดและน้ําฝน
ได้ดี  ไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปกสรรคต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

1.2 พ้ืนบริเวณทางเข้า – ออกอาคาร  ต้องเป็นพื้นผิวถาวร   เรียบแต่ไม่ลื่น   สามารถ
ทําความสะอาดได้ง่ายและอยู่ในระดับเดียวกับผิวจราจร  เพื่อความสะดวกในการ
ใช้เก้าอ้ีเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  กรณีที่เป็นพื้นต่างระดับต้องจัดให้มีทางลาดที่
เหมาะสม 

1.3 ทางเข้า – ออกหลักของอาคาร  ควรมองเห็นได้ชัดเจน  กรณีเป็นพื้นต่างระดับ
ควรมีทางลาดที่เหมาะสม ประตูหรือผนังที่เป็นกระจกใสต้องมีเครื่องหมายติดไว้ที่
กระจกให้เป็นที่สังเกตได้ชัด 

1.4 บริเวณโถงทางเข้าหลักจัดให้มีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ในตําแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน 
1.5 มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคม ที่ให้ความสว่างในเวลากลางคืนได้

อย่างพอ เพียง สภาพของระบบไฟฟ้าและดวงโคมมีการติดต้ังอย่างมั่นคงแข็งแรง 
  2.  โถงพกัคอย 

2.1 มีพ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอ เหมาะสมกับปริมาณผู้มารับบริการ  มีพ้ืนผิวถาวร เรียบ
แต่ไม่ลื่น  สามารถทําความสะอาดได้ง่าย 

2.2  มีจํานวนที่นั่งพักคอยพอเพียง การจัดวางที่นั่งอยู่ ในตําแหน่งที่ไม่ กีด
ขวางทางสัญจร 

2.3   มีการระบายอากาศดี  มีแสงสว่างเหมาะสมและพอเพียง 
  3.  พื้นที่ใช้สอย 

3.1 กรณีที่มีการให้บริการหลายลักษณะหรือหลายสาขารวมอยู่ในอาคารเดียวกัน 
จะต้องมีการแบ่งพื้นที่สําหรับการให้บริการในแต่และสาขาเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน  
โดยแต่ละสัดส่วนต้องมีพ้ืนที่และลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการนั้น ๆ 

3.2 การจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยสําหรับให้บริการมีขนาดเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของการให้บริการน้ัน ๆ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการและญาติตามความจําเป็น 

  4.  ทางสญัจรภายในอาคาร 
4.1 ทางสัญจรไม่ว่าบริเวณใดภายในอาคารต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร  

กรณีที่บริเวณดังกล่าวจําเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยเก้าอ้ีเข็น/เตียงเข็น 



  

จะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตรพร้อมทั้งติดต้ังราวมือจับ / ราวกัน
กระแทกที่มั่นคงแข็งแรงตลอดเส้นทาง 

4.2 มีพ้ืนผิวถาวร  เรียบแต่ไม่ลื่น สามารถทําความสะอาดได้ง่าย 
4.3 ส่วนที่เป็นทางลาดจะต้องมีผิวพ้ืนที่ไม่ลื่น  มีความลาดชันไม่เกิน  15 องศา  

พร้อมทั้งติดต้ังราวจับเพื่อช่วยพยุงตัวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
4.4 มีป้ายบอกทางที่ถาวร  มองเห็นได้ชัดเจน  พร้อมระบบให้แสงสว่างที่เหมาะสม 
4.5 ไม่มีสิ่งของวางบนทางสัญจรหรือยื่นออกจากผนัง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรมี

การติดต้ังดวงโคมที่ให้ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 
  5.  บนัไดและทางหนีไฟ 

5.1 มีผิวพ้ืน ผนังและราวบันไดอยู่ในสภาพเรียบร้อยสะดวกต่อการรักษาความสะอาด 
5.2 มีความกว้างของช่องทางเหมาะสม สะดวกต่อการสัญจรตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 
5.3 มีป้ายบอกตําแหน่งบันไดและชั้นพร้อมระบบให้แสงสว่างที่เหมาะสมซึ่งมองเห็นได้

ชัดเจน 
5.4 มีการติดต้ังดวงโคมที่ให้ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 
5.5 มีการติดต้ังดวงโคมส่องสว่างฉุกเฉินซึ่งทํางานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือ

ระบบไฟฟ้าสํารอง 
5.6 มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม  กรณีที่ใช้เป็นบันไดหนีไฟด้วย  ต้องมีประตู ที่

สามารถกันไฟได้ พร้อมระบบอัดอากาศ 
5.7 ช่องทางหนีไฟที่อยู่ในอาคารต้องมีผนังทุกด้านโดยรอบทําด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ 
5.8 ช่องทางหนีไฟต้องติดต้ังป้ายระบุอย่างชัดเจน 
5.9 ประตูสู่ทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 

2.00 เมตร ทําด้วยวัสดุไม่ติดไฟ พร้อมทั้งติดต้ังอุปกรณ์บังคับบานให้ปิดเองได้
เพื่อป้องกันควันและเปลวไฟเข้าสู่ช่องทางหนีไฟ 

  6.  ทางลาด 
6.1 มีผิวพ้ืนที่เรียบแต่ไม่ลื่น  มีความปลอดภัยในการใช้งาน และสะดวกต่อการทํา

ความสะอาด 
6.2 มีความลาดชันไม่เกิน  5 องศา  ติดต้ังราวมือจับ / ราวกันเตียงกระแทกที่ผนัง

ด้านข้างในระดับที่เหมาะสม 
6.3 มีการติดต้ังดวงโคมที่ให้ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 

  7.  ลฟิต ์
7.1 มีขนาดและจํานวนเหมาะสมกับการใช้งาน 
7.2 กรณีต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเก้าอ้ีเข็นและ / หรือเตียงเข็น ห้องโดยสาร

และประตูต้องมีขนาดเหมาะสมและกว้างพอเพียงที่จะสามารถเข็นเก้าอ้ีและ/ หรือ
เตียงผู้ป่วยเข้าได้โดยสะดวก 

7.3 ภายในห้องโดยสารต้องสะอาด สว่างไม่อับช้ืน  มีระบบระบายอากาศที่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้  เมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง 

7.4 เครื่องควบคุมการขึ้น – ลง  ต้องมีการติดต้ังระบบ  Sefety Device  และระบบ  
        Automatic Rescue Device 



  

7.5 อุปกรณ์ภายในอยู่ในสภาพดี  และมีการซ่อมบํารุงอยู่เสมอ 
7.6 บริเวณโถงหน้าลิฟต์มีพ้ืนที่กว้างเพียงพอต่อการพักรอสามารถเข็นเตียงผู้ป่วยสวน

กันได้  และมีระบบให้แสงสว่างที่เหมาะสมเพียงพอ 
  8.  ปา้ยชื่อหน่วยงาน  และป้ายบอกทาง 

8.1 มีป้ายช่ือหน่วยงานและห้องต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการให้บริการซึ่งทําด้วยวัสดุที่คงทน
ถาวรมีขนาดเหมาะสม  ติดต้ังอย่างมั่นคงแข็งแรงในตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 

8.2 มีป้ายนําทางภายในอาคารสู่อาคารและหน่วยงานต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการให้บริการ
ของโรงพยาบาล  ทําด้วยวัสดุคงทนถาวร มีขนาดที่เหมาะสม  รายละเอียดในแผ่น
ป้ายต้องแสดงชื่อแผนก / อาคารพร้อมลูกศรบอกทิศทางเป็นอย่างน้อย  อาจมี
ภาพสัญลักษณ์สากลประจําแผนกเพิ่มเติมตามความจําเป็น โดยติดต้ังอย่างมั่นคง
แข็งแรงในตําแหน่งสังเกตเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวัน 

8.3 บริเวณโถงทั่วไปมีป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน  ป้ายหนีไฟ  แสดงทิศทางออกที่
มองเห็นอย่างชัดเจน 

               9.  ห้องน้าํ ห้องส้วม 
9.1 มีห้องน้ํา ห้องส้วม  แยกชาย – หญิง  ทุกช้ันของอาคารในจํานวนที่เพียงพอต่

ผู้ใช้บริการตามที่กําหนดใน  พรบ. ควบคุมอาคาร 
9.2 มีห้องน้ํา ห้องส้วมสําหรับผู้พิการ  ในตําแหน่งที่เหมาะสม  อย่างน้อย  1  ห้อง  

ตามรายละเอียดในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ เรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 
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9.3 พ้ืนและผนังกรุด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดได้ง่าย     และไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการลื่นล้ม 
9.4 มีชนิดของสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบที่จําเป็น เหมาะสมต่อการใช้งานติดต้ังใน

ตําแหน่งที่เหมาะสมต่อการใช้งานและอยู่ในสภาพเรียบร้อย 
9.5 มีระดับพ้ืนห้องที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงของผู้พิการ  มีการปรับความเอียง

ลาดเพื่อระบายน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่มีน้ําขัง 
9.6 มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม  ไม่อับช้ืน 

  10.  ครภุณัฑ์ประกอบอาคาร 
10.1 มีการจัดวางครุภัณฑ์ที่เป็นระเบียบไม่กีดขวางสัญจร   หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  

สะดวกต่อการใช้งาน 
10.2 มีครุภัณฑ์ที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยต่อการใช้งานในจํานวนที่เหมาะสมและ

เพียงพอ 
10.3 มีการดูแลบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์อย่างสม่ําเสมอ 

 
วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร 
  1.  ระบบไฟฟา้กําลัง 

1.1 แนวการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
1.2 บริเวณรอบเสาโดยเฉพาะเสาที่มีหม้อแปลง (นั่งร้าน) มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการซ่อมบํารุง 



  

1.3 สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิว
จราจรหรือทางเดินที่เหมาะสม  โดยไม่กีดขวางและเป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป 

1.4 มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์  ที่ใช้กับผู้รับบริการได้อย่างเพียงพอตลอด  24  
ช่ัวโมงตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

1.5 มีการติดต้ังแผงจ่ายไฟฟ้าหลักและตู้สวิทซ์ตัดตอนอยู่ภายในห้องที่สร้างด้วยวัตถุ
ทนไฟในตําแหน่งที่มองเห็น  สามารถเข้าตรวจสอบได้ง่าย  และอยู่ในสภาพยึดติด
แน่นมั่นคง  รวมทั้งมีสัญญาณเตือนในกรณีที่เกิดความผิดปกติหรือการทํางานของ
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

1.6   การเดินสายไฟฟ้าต้องยึดแน่นหรือฝังในผนัง  / ฝ้าเพดานอย่างเป็นระเบียบและ
มั่นคง 

1.7 มีการตรวจสอบซ่อมบํารุงโดยบุคลากรท่ีมีความชํานาญอย่างสม่ําเสมอ และมีเจ้า
หน้าประจํามีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่า  ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ควบคุมระบบไฟฟ้าตลอดเวลา 

                       2.  ระบบไฟฟา้แสงสว่าง 
2.1 มีการติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมที่ให้ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่าง

พอเพียง    สภาพของเสาไฟฟ้าและดวงโคมมีการติดต้ังอย่างมั่นคงแข็งแรง 
2.2 มีค่าความเข้มของแสงสว่างเพียงพอและเหมาะสมต่อพื้นที่ใช้งาน  เป็นไปตาม

กฎกระทรวง  ฉบับที่  39  พ.ศ. 2537 
  3.  ระบบไฟฟา้สาํรองฉกุเฉิน 

3.1 มีระบบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉินโดยการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าซึ่งต้องสามารถ
เดินเครื่องได้ทันทีที่ระบบไฟฟ้ากําลังหลักหยุดทํางาน 

3.2 มีการทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองเป็นประจําให้มีความพร้อม
ในการปฎิบัติงานและมีน้ํามันสํารองสําหรับการเดินเครื่องอย่างเพียงพอ 

3.3 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองต้องอยู่ในห้องที่มิดชิด โดยอาจอยู่ภายในตัวอาคารหลัก
หรือเป็นอาคารต่างหาก  มีการป้องกันแรงสั่นสะเทือนและเสียง  มีประตูทางเข้า – 
ออกสะดวกและกว้างเพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบํารุง 

3.4 ภายในอาคารซึ่งติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง  ต้องมีการระบายอากาศที่ดี  ไม่มี
กลิ่นอับช้ืน  และมีแสงสว่างเพียงพอในการตรวจสอบเครื่อง 

3.5 ระดับแท่นเครื่องต้องอยู่สูงกว่าระดับน้ําท่วมมีรางระบายน้ําภายในห้องในตําแหน
เหมาะสมหรือรอบแท่นเครื่องสําหรับระบายน้ําเวลาทําความสะอาดพื้น 

3.6 เครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีขนาดกําลังที่เหมาะสมและเพียงพอสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า
สํารองให้กับดวงโคมและอุปกรณ์การแพทย์ที่จําเป็นในแผนกอุบัติเหตุ  ผ่าตัด หอ
ผู้ป่วยหนัก  ห้องคลอด และคลังเลือดเป็นอย่างน้อย 

3.7 บันได  ทางสัญจร  และหน่วยบริการอื่น ๆ อาจมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินซึ่งใช้
พลังงานจากแบตเตอรี่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

3.8   มีการบํารุงรักษาและทดสอบการทํางานของระบบเป็นประจําทุกสัปดาห์ 
 

  4.  ระบบโทรศพัท ์
4.1 แนวการปักเสาพาดสายสายโทรศัพท์  เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 



  

4.2 สายโทรศัพท์ มีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูง
จากผิวจราจหรือทางเดินที่เหมาะสม ไม่กีดขวางและเป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป 

4.3 มีจํานวนโทรศัพท์ตามความเหมาะสม  เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

  5.  ระบบเสยีงตามสาย 
  มีระบบเสียงตามสาย  ไว้สําหรับประกาศเรียก  หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อทั้ง
เจ้าหน้าที่และ ผู้รับบริการได้สะดวก  รวดเร็ว  โดยติดต้ังในบริเวณโถงพักรอ  ห้องน้ํา 
ห้องตรวจ และ ห้องทํางาน 

  6.  ระบบเรียกพยาบาล 
  มีระบบเรียกพยาบาลสําหรับติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วย เพื่อ
ผู้ป่วยจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที  โดยติดต้ังที่ห้องพักผู้ป่วยและที่ทํางาน
พยาบาล 

  7.  ระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม ้
7.1 มีการติดต้ังระบบเตือนเพลิงไหม้ในทุกช้ันของอาคาร  ประกอบด้วยอุปกรณ์ส่ง

สัญญาณที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่าง
ทั่วถึงโดยการควบคุมด้วยมือหรือด้วยระบบอัตโนมัติในตําแหน่งที่เหมาะสม  เช่น 
โถงพักรอ  ห้องพักผู้ป่วย  ห้องทํางาน เป็นต้น เพื่อป้องกันความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน อาคารโรงพยาบาล  และชีวิตเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้มารับบริการ 

7.2 มีการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 

  8.  ระบบดบัเพลิง 
8.1 มีเครื่องดับเพลิงชนิดที่สามารถดับเพลิงจาก  วัสดุทั่วไป  เช่น  กระดาษ  ไม้  เพลิง

จากวัสดุไวไฟ เช่น  น้ํามัน  และเพลิงจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร 
(classA.B.C )   ติดต้ังในระยะเข้าถึงสูงสุด  ไม่เกิน  23  เมตร ในสภาพพร้อมใช้
งานตลอดเวลา 

8.2 สําหรับอาคารขนาดกลาง  ควรมีระบบดับเพลิงแบบสายฉีดน้ําดับเพลิงทุกช้ันใน
ระยะครอบ  คลุม  30  เมตร  และมีหัวรับน้ําดับเพลิง  ภายนอกอาคารที่ระดับ
พ้ืนดินที่รถดับเพลิงสามารถเข้าถึง 

8.3 สําหรับอาคารขนาดใหญ่    จะต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ   เทียบเท่าระบบสปริงเกลอร์โดย
มีเครื่องสูบน้ําดับเพลิงและปริมาณน้ําสํารองดับเพลิงตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

8.4 มีการดูแลตรวจสอบให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 

  9.  ระบบประปา 
9.1 มีระบบจ่ายน้ําประปาที่สะอาด  ไม่ปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ไม่มีการ

รั่วซึม  และมีปริมาณแรงดัน  เพียงพอต่อการใช้งาน 
9.2 มีระบบสํารองน้ําประปา  ที่สามารถให้บริการได้ตลอดระยะเวลาการรักษา เช่น

งานบริการทันตกรรม 



  

9.3 ระบบสํารองน้ําประปา  จะต้องไม่มีการรั่วซึม  และติดต้ังในสถานที่เหมาะสม ไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อคุณภาพน้ําประปา  เช่น  ระดับฝาถังเก็บน้ําใต้ดินต้องสูง
กว่าระดับรางระบายน้ําฝนทั่วไป 

9.4 มีฝาถังสําหรับการตรวจสอบบํารุงรักษา  ปิดมิดชิด  มีกุญแจล็อค  ป้องกันสัตว์  
แมลง หรือคนตกลงไปในถัง 

9.5  มาตรฐาน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศเทศบัญญัติ  
ข้อบัญญัติ   ระเบียบ  คําสั่ง  ข้อกําหนด  คําแนะนํา หลักเกณฑ์ หนังสือ 
กฎหมาย   ที่เกี่ยวข้องหรือบังคับใช้ให้ยึดถือและปฏิบัติตาม  โดยให้ใช้ฉบับล่าสุด
เป็นหลัก  มีดังนี้ 

  9.5.1 มาตรฐานการเดินท่อภายในอาคาร ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ 
   ไทย 

       9.5.2.มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย  ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
  9.5.3 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก. ) 
9.6 ระบบประปา  ให้ใช้รายละเอยีดขนาดท่อ   ดังต่อไปนี้ 

• สําหรับระถังน้ําล้าง (Flush Tank) 
  ขนาดของท่อ     สุขภัณฑ์ไม่เกิน 
     3/4 นิ้ว            4  ที่ 
       1   นิ้ว           6  ที ่
   1 1/2 นิ้ว         28  ที่ 

• สําหรับระบบประตูน้ําล้าง (Flush  Valve) 
  ขนาดของท่อ     สุขภัณฑ์ไม่เ 
       1  นิ้ว           1  ที ่
   1 1/2นิ้ว         10  ที่ 
       2   นิ้ว         15  ที่ 

9.7 ระบบสุขาภิบาล  ท่อส้วม ท่อน้ําทิ้ง  และท่อระบายอากาศ  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
- ท่อส้วม ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว)รับส้วมได้

ไม่เกิน 6 ที่นั่ง  ถ้ารับส้วมเกิน  6  ที่นั่งให้ใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
150  มิลลิเมตร (6 นิ้ว)ท่อปัสสาวะ  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  65  
มิลลิเมตร  (2 ½ นิ้ว) รับที่ปัสสาวะไม่เกิน  3 ที่ 

- ท่อน้ําทิ้ง  ท่อทั่วไปแต่ละจุดที่เดินใต้พ้ืนห้องน้ํา  ใช้ท่อขนาดดังต่อไปนี้ 
-   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  50  มิลลิเมตร (2”) รับอ่างน้ําทิ้ง หรือรู

ระบายน้ําทิ้งที่พ้ืนไม่เกิน  2  ที่ 
-   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  80  มิลลิเมตร (3”) รับอ่างน้ําทิ้ง หรือรู

ระบายน้ําทิ้งที่พ้ืนไม่เกิน  12  ที่ 
-   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  100  มิลลิเมตร (4”) รับอ่างน้ําทิ้ง  หรือรู

ระบายน้ําทิ้งที่พ้ืนไม่เกิน  25  ที่   
-    ท่อระบายอากาศที่ต่อจากท่อส้วม  ขนาด  Dia. 6” ต้องมีขนาดท่อ

ระบายอากาศไม่เล็กกว่า  2 ½” 



  

-   ท่อระบายอากาศที่ต่อจากท่อส้วม  ขนาด  Dia. 4” ต้องมีขนาดท่อ
ระบายอากาศไม่เล็กกว่า  2” 

-  ท่อระบายอากาศที่ต่อจากท่อส้วม หรือท่อน้ําทิ้งจะต้องต่อเข้ากับ
ส่วนบนของท่อเหนือระดับน้ําสูงสุดของเครื่องสุขภัณฑ์ที่ระบายน้ําลงสู่
ท่อดังกล่าว  เป็นท่ออากาศแนวดิ่งไม่น้อยกว่า  100 มม.  ก่อนที่จะ
เป็นทิศทางของท่ออากาศเป็นแนวระดับหรือก่อนที่จะต่อเข้ากับท่อ
ระบายอากาศร่วม 

-   ในกรณีที่หลังคานั้นต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นด้วย  ท่อ
ระบายอากาศจะต้องโผล่เหนือหลังคาไม่น้อยกว่า  1  เมตร 

-    ท่อระบายอากาศที่โผล่เหนือหลังคานั้น  จะต้องไม่ทําให้หลังคารั่วซึมได้  
และปลายของท่อจะต้องไม่ระบายอากาศเข้าสู่อาคารหรือใกล้ประตู 
หน้าต่างหรือช่องลมของอาคารนั้น  หรืออาคารอื่น ท่อระบายอากาศ
ต้องต่อให้ออกไปนอกอาคาร  ปลายโผล่พ้นชายคาลักษณะเป็นข้อต่อ
สามทางและมีข้องอคว่ํา  เพื่อกันฝนพร้อมติดตะแกรงตาถี่กันแมลง 

  10.  ระบบระบายน้าํ 
10.1 มีระบบรวบรวมน้ําทิ้งที่ไม่ก่อให้เกิดการแพร่หรือสะสมเชื้อโรคทั้งทางน้ําและ

อากาศ 
10.2 มีระบบการระบายน้ําฝนจากอาคารสู่ระบบระบายน้ําฝนรวมอย่างเหมาะสม  เช่น 

รางระบายน้ํารอบอาคาร  บ่อพักระบายน้ําฝนด้านข้างถนน  โดยมีความลาดเอียง
เพียงพอที่ไม่ก่อให้เกิดการตกตะกอนในท่อหรือราง 

10.3 มีระบบรวบรวมปริมาณน้ําฝนที่เหมาะสมและระบบหน่วงน้ําฝนก่อนปล่อยออกสู่
แหล่งระบายน้ําสาธารณะ 

10.4 มีบ่อดักขยะของระบบระบายน้ําฝน  ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งระบายน้ําสาธารณะ 
10.5 มีการแยกประเภทท่อต่าง ๆ  ตามระบบการใช้งานอย่างชัดเจน เช่น  ท่อส้วม ท่อ

น้ําทิ้งท่อระบายน้ําฝน  ท่อระบายน้ําจากเครื่องปรับอากาศ  โดยไม่มีการรั่วซึม 
10.6 ไม่มีบริเวณน้ําขังที่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์ยุง หรือแมลงพาหะต่าง ๆ หรือ

ก่อให้เกิดอันตรายในการสัญจรของผู้ให้และใช้บริการ 
  11. ระบบบาํบดัน้ําเสยี 

 มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือแยกเฉพาะอาคารที่มีประสทิธิภาพ  สามารถรองรับ 
      ปรมิาณน้าํเสียและบําบัดได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
       เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้มและกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  12.  การจดัเกบ็และกาํจดัขยะ 
12.1 มีการแยกการจัดเก็บและกําจัดขยะทั่วไปออกจากขยะติดเชื้อ 
12.2 อาคารที่พักขยะและกําจัดมูลฝอยเป็นอาคารมิดชิด  สามารถป้องกันแมลงและ

สัตว์ได้มีการระบายอากาศที่ดีไม่มีกลิ่น  รวมทั้งมีป้ายบอกรายละเอียด  และมีการ
ติดต้ังดวงโคมให้ความสว่างบริเวณอาคารที่พักขยะ 

12.3 อยู่ในตําแหน่งที่สามารถเคลื่อนย้ายขยะเข้า – ออกได้สะดวก รวมทั้งต้องไม่อยู่
บริเวณที่ผู้คนมาติดต่อ  หรือเดินผ่านไปมา  อาจอยู่ภายในอาคารหรือเป็นอาคาร
แยกต่างหาก 



  

12.4 ต้องมีการแบ่งบริเวณภายในเพื่อแยกประเภทของขยะพร้อมมีป้ายบอกชัดเจน  
เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดในการนําเข้าและการขนย้ายขยะนั้น 

12.5 มีระบบระบายน้ํา  จากอาคารพักขยะมูลฝอยหรือบริเวณล้างทําความสะอาด
ภาชนะใส่มูลฝอย  ลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

12.6 มีภาชนะรองรับที่มีฝาปิดมิดชิด  ไม่รั่วซึม  ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย 
  13.  ระบบแก๊สทางการแพทย ์

13.1 กรณีจ่ายแก๊สทางการแพทย์ด้วยระบบถังเข็น ต้องมีห้องเก็บถังแก๊สแยกเป็น
สัดส่วนมิดชิดและปลอดภัย 

13.2 มีรถเข็นถังแก๊สทางการแพทย์พร้อมสายรัดถังอยู่   ในสภาพดีและเพียงพอพร้อม 
 ใช้งาน 
13.3 มีการทําเครื่องหมายบนถังเพื่อบอกชนิดของแก๊สที่บรรจุอยู่ ในตําแหน่งที่สามารถ

มองเห็นได้ชัดเจน 
13.4 กรณีจ่ายแก๊สทางการแพทย์ด้วยระบบท่อ ต้องมีสถานที่หรือห้องรวมระบบ

แก๊สเป็สัดส่วนมิดชิดไม่ปะปนกับกิจกรรมอื่น  มีการระบายอากาศที่ดี และจ่าย
แก๊สด้วยระบบอัตโนมัติ  มีการจํากัดการเข้าถึงสถานที่หรือห้องรวม  ระบบแก๊ส
ทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากการรบกวนทั้งจากมนุษย์และสัตว์  โดยอนุญาตการ
เข้าถึงเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น 

13.5 ระบบท่อมีการติดต้ังอย่างเป็นระเบียบ มั่นคงยึดแน่นกับอาคาร แยกห่างไม่ปะปน
กับระบบท่ออื่นและสายไฟฟ้า 

13.6 มีเครื่องหมายที่จุดจ่ายแก๊สทุกจุดโดยระบุชนิดของแก๊สไว้อย่างชัดเจน 
13.7 มีหัวจ่ายแก๊สชนิดต่าง ๆ   ในห้องที่จําเป็นในจํานวนที่เหมาะสม อย่างน้อยดังนี้   
 หัวจ่ายออกซิเจน  1  ชุด / ห้อง  และหัวดูดสูญญากาศ  1  ชุด / ห้อง 
13.8 มีวาล์วส่วนบริเวณ(Zone Valve)  และระบบเตือน (Line Alam) ที่ได้มาตรฐาน

ติดต้ังในตําแหน่งที่สามารถเห็นได้สะดวกไม่น้อยกว่า  1  ชุดต่อหน่วยบริการ 
13.9 มีการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน อย่าสม่ําเสมอไม่น้อยกว่า 

2 ครั้ง / ปี 
13.10 มีเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ  จากช่างผู้มีความชํานาญแสดงไว้อย่างชัดเจน 

  14. ระบบระบายอากาศ / ปรบัอากาศ 
14.1 มีอากาศจากภายนอก  เดิมเข้าสู่ห้องเพื่อให้ได้อัตราการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม  

โดยวิธีธรรมชาติหรือใช้กลอุปกรณ์ 
14.2 ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไปต้องมีแรงดันอากาศสูงกว่าบริเวณพักคอย  โดยมีอากาศไหล

สู่โถงพักคอยได้ 
14.3 โถงพักคอยต้องโล่งสบาย  มีอากาศถ่ายเทได้ดีในปริมาณที่เหมาะสม  ถ้ามีการ

ปรับอากาศจะต้องมีระบบกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพปานกลาง 
14.4 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณควบคุมความสะอาดโดยให้

อากาศไหลจากบริเวณที่มีความสะอาดมากไปยังบริเวณที่มีความสะอาดน้อยกว่า 
14.5 มีการรักษาระดับความช้ืนไม่ให้เกิน 70%Rh  สําหรับบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการ

เกิดเชื้อ   โดยจัดให้มีแบบแสดงทิศทางการไหลของอากาศ และตารางการ
ตรวจสอบจากผู้รับผิด  ชอบทุก ๆ 1 เดือน   



  

14.6 ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาคารโรคติดเชื้อทางอากาศ  ต้องมีแรงดันอากาศภายใน
ห้องเป็นลบ  โดยนําอากาศภายนอกเข้ามาปริมาณไม่น้อยกว่า  12 ACH (สําหรับ 
อาคารใหม่) / 6 ACH  (สําหรับอาคารที่สร้างก่อนปี 2001)  โดยมีการเคลื่อนที่
ของอากาศจากแพทย์ไปสู่ผู้ป่วย  และมีการดูดอากาศจากบริเวณผู้ป่วยมาบําบัด
ก่อนปล่อยสู่ภายนอกอาคารโดยปลอดภัย  ถ้ามีการปรับอากาศต้องใช้
เครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษที่สามารถสร้างสภาวะอากาศที่เหมาะสมได้และ
อากาศมีความช้ืนไม่เกิน 60%Rh 

14.7 มีการล้างทําความสะอาดกรองอากาศชนิดล้างได้ ทุก 1 สัปดาห์ ส่วนคอยล์ทํา
ความเย็น  ถาดน้ําทิ้ง และแผงระบายความร้อนให้ล้างทําความสะอาดทุก  6  
เดือน  เป็นอย่างน้อย 

14.8 มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกรองอากาศ และอุปกรณ์ปรับอากาศ
อย่างสม่ําเสมอทุก  6  เดือนเป็นอย่างน้อย 

 
การจัดการดา้นความปลอดภัย 

1.  มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งของผู้ที่มารับบริการและเจ้าหน้าที่ภายในโรง พยาบาล 
2.  มีระบบสื่อสารที่ดีที่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลสามารถติดต่อได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
3.  มีแผนการบริหารจัดการ และป้องกันอุบัติภัยต่างๆ โดยเฉพาะที่เกิดในพ้ืนที่เป็นประจําและ

จะต้องมีการซ้อมแผนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  มีระบบพร้อมอุปกรณ์ป้องกันภัยและเตือนภัยที่เหมาะสม  และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้

ตลอดเวลา 
 
 
การบํารุงรักษาอาคาร 

1. มีการตรวจสอบ บํารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบต่าง ๆ เป็นประจําโดย
ผู้ชํานาญการเฉพาะด้าน  พร้อมทั้งจัดทําประวัติในการซ่อมบํารุงรักษารวมทั้งมีแผนการ
ทํางาน 

 ที่ชัดเจน 
2. มีการตรวจสอบการชํารุดสึกหรอของอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบต่าง ๆ เป็นประจํา

โดยผู้ชํานาญการเฉพาะด้าน  รวมทั้งมีแผนการทํางานที่ชัดเจน 
3. มีการตรวจสอบการวิบัติของโครงสร้างอาคารโดยวิศวกรโยธา 
4. มีการอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอาคารด้วยสายตาและบํารุงรักษา

อาคารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 



  

 
บรรณานกุรม 
 
1. สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.“แนวทางการพัฒนา 
 ระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ( ฉบับปรับปรุง) ”  พ.ศ.2550   
2.  คณะทํางานโครงการกําหนดและพัฒนามาตรฐานด้านอาคารสถานที่ ของสถานบริการสุขภาพ ( 11           
     มาตรฐาน )  พ.ศ.2548  กองแบบแผน  กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข. 
     “รายงาน การศึกษาโครงการกําหนดและพัฒนามาตรฐานด้านอาคารสถานที่ ของสถานบริการสขุภาพ                
     ( 11 มาตรฐาน ) ”    
3.  คณะทํางานโครงการกําหนดมาตรฐานพื้นที่ใช้สอยของโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 150 เตียง. กองแบบ       
     แผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข.  
    “รายงาน การศึกษากําหนดมาตรฐานพื้นที่ใช้สอย โรงพยาบาลชุมชนขนาด 150  เตียง”  พ.ศ. 2549.  
4.  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที2่)  พ.ศ. 2535  และแก้ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่  3 ) พ.ศ. 2543. 
5.  กฎกระทรวงมหาดไทย ( พ.ศ. 2548 ) “กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการ หรือ 
     ทุพพลภาพและคนชรา”  
6.  กฎกระทรวงมหาดไทย  ฉบับที่ 33( พ.ศ. 2535 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
     พ.ศ.2522 เรื่อง “อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ”  
7.  คณะกรรมการมาตรฐานระบบเครื่องกลในอาคาร, “ ข้อแนะนําเฉพาะกาลสําหรับการออกแบบ          
     และติดต้ังระบบปรับอากาศ  และระบายอากาศของสถานพยาบาล ”,   สมาคมวิศวกรรมปรับ 
     อากาศแหง่ประเทศไทย, 31 ตุลาคม 2547 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

                                                       


