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กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเป็นกฎหมายที่มี
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1 ขอบขาย 
มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุขอกําหนดเกี่ยวกับลักษณะทางเทคนิคของโทรศัพทสาธารณะ
สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ  ประกอบดวยเคร่ืองโทรศัพท บัตรโทรศัพท  และตูโทรศัพท  
พรอมท้ังมาตรฐานการติดต้ัง เพ่ือทุกคนสามารถใชบริการโทรคมนาคมไดโดยไมเกิดอุปสรรค
จากอุปกรณโทรคมนาคม 
 

2 การออกแบบและนวัตกรรมใหม 
เพ่ือสงเสริมการออกแบบและนวัตกรรมใหม   เคร่ืองและอุปกรณโทรศัพทสาธารณะสําหรับคน
พิการและผูสูงอายุ ท่ีมีลักษณะทางเทคนิคที่ไมสอดคลองกับมาตรฐานฉบับนี้  แตสามารถเอือ้ตอ
การใชงานของคนพิการและผูสูงอายุ โดยใหผลลัพธท่ีเทียบเทา หรือดีกวาในขอกําหนดแตละ
เร่ือง ก็สามารถแสดงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานฉบับนี้ได ท้ังนี้ตองมีผลการศึกษาวิจัยและ
ทดลองทดสอบใหเห็นประจักษชัดเจน 
 

3 คํานิยาม 
ตูโทรศัพทแบบเต็มตัว (Full  length enclosure)  หมายถึง  ตูโทรศัพทท่ีมีหลังคาปด  ผนังปด 3 
ดานจากหลังคาถึงพ้ืน  และตองมีประตูเปด/ปดได 1 ดาน และมีระดับชั้นการปองกันน้ําอยาง
นอยท่ีสุด (IPX1)  สอดคลองตามมาตรฐาน มอก. 513-2548 
ตูโทรศัพทแบบครึ่งตัว (Half  length enclosure)  หมายถึง  ตูโทรศัพทท่ีมีหลังคา ผนังปด 3 ดาน 
โดยไมมีประตูเปด/ปด และมีระดับช้ันการปองกันน้ําอยางนอยท่ีสุด (IPX1)  สอดคลองตาม
มาตรฐาน มอก. 513-2548 
ขาต้ังโทรศัพทสาธารณะ (Stand) หมายถึง ขาตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะสําหรับติดต้ังภายใน
อาคาร 
มุมมอง (Viewing angle) หมายถึง มุมกวางท่ีสุดท่ีสามารถมองเห็นตัวอักษรบนจอแสดงผลได
ชัดเจนจากจุดกึ่งกลางของจอแสดงผลในลักษณะทรงกรวย 
ชุดแบบอักษรไทย (Font) หมายถึง ชุดของรูปอักขระท่ีหมายรวมถึงอักษรไทย อักษรอังกฤษ 
ตัวเลข และเครื่องหมายวรรคตอน 
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ขนาดตัวอักษร 1 พอยต  หมายถึง  จุดท่ีมีขนาด 0.3527  มิลลิเมตร (1/72 นิ้ว) ตามมาตรฐานดาน
การพิมพ 
 

4 มาตรฐานทางเทคนิค 
4.1   เครื่องโทรศัพทและบัตรโทรศัพท 
4.1.1 เคร่ืองโทรศัพทตองสามารถปรับความดังของเสียง โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ 

4.1.1.1 มีสัญลักษณท่ี เปนปุมนูนสัมผัส  (Tactile marking) และขอความท่ีบงบอกวา
เคร่ืองโทรศัพทสามารถปรับความดังของเสียงได 

4.1.1.2 การปรับความดังของเสียง ตองมีปุมปรับเพ่ิมและปุมปรับลดไดหลายระดับ ระดับละ
ไมเกิน 15 เดซิเบล จากระดับความดังเสียงปกติ 20 - 25 เดซิเบล โดยมีระดับความดัง
ของเสียงสูงสุดไดไมนอยกวา 70 เดซิเบล 

4.1.1.3 ระดับความดังจะตองกลับคืนสูสถานะปกติ (Reset) เม่ือวางหูโทรศัพท 

4.1.2 ชองหยอดเหรียญและชองเสียบบัตร  มีลักษณะดังตอไปนี้ 
4.1.2.1 ชองมีลักษณะเปนแนวตรง (แนวดิ่งหรือแนวราบ) ดานหนาของชองเวาเปนรูปกรวย

เพ่ือใหงายในการหยอดเหรียญหรือเสียบบัตร 
4.1.2.2 สามารถหาตําแหนงและแนวชองไดงายโดยการสัมผัส หรือมีไฟกระพริบ 
4.1.2.3 ชองเสียบบัตรตองออกแบบใหเสียบบัตรโดยใหตัวบัตรยื่นจากชองอยางนอย 20 

มิลลิเมตร เพ่ือชวยในการดึงบัตรออกมาไดสะดวก 
4.1.3 แปนปุมกดบนเครื่องโทรศัพท มีลักษณะดังตอไปนี้ 

4.1.3.1 ใชเรียกเลขหมายปลายทางโดยการกดปุมตัวเลข 
4.1.3.2 ปุมกดมีลักษณะเวาโคงลง สูงกวาระดับพ้ืนผิวไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร และตองมีพ้ืนท่ี

ผิวสัมผสัในชวงระหวาง 165 - 350 ตารางมิลลิเมตร และมีระยะหางจากกันในชวง
ระหวาง  5.6  ถึง 7.5  มิลลิเมตร  

4.1.3.3 ผังการวางปุมตัวเลขตองสอดคลองตามมาตรฐาน ITU-T E.161  
4.1.3.4 ปุมตัวเลข 5 มีจุดนูนที่สัมผัสได 
4.1.3.5 มีสัญญาณเสียงตอบสนองเพื่อยืนยันการกดปุม รวมทั้งมีการรับรูการตอบสนองจาก

ปุมกดได 
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4.1.3.6 ปุมกดตองสามารถรองรับการใชงานของผูสูงอายุ หรือผูมีกลามเนื้อออนแรง รวมทั้ง 
รองรับการกดซ้ําจากอาการกลามเนื้อเกร็งโดยตองรองรับแรงกดในชวงระหวาง 0.5 
ถึง 0.9 นิวตัน  

4.1.3.7 ตัวเลขบนปุมกดตองเปนเลขอารบิก และตัวอักษรบนปุมกดตองเปนชดุแบบอกัษรไทย 
ขนาด 22 พอยต เปนอยางนอย และอานงายไมมีเชิง (Sans Serif typeface) 

4.1.3.8 เคร่ืองโทรศัพทจะตองสามารถรองรับการใหบริการการสื่อสารทางขอมูลดวยขอความ
สั้น (SMS) โดยปุมกดเพื่อการใชงานพ้ืนฐานตองประกอบดวย ปุมลบ (Delete) ปุมนํา
ทาง (Navigator) ปุมสลับภาษา (Language) และปุมตกลง (Enter) 

4.1.4 มีปุมฟงกช่ันบนเครื่องโทรศัพท ตองมีสัญลักษณสากลที่เปนปุมนูนสัมผัส และมีขอความกํากับ 
รวมท้ังมีรูปรางและสีแตกตางกัน 

4.1.5 สายชุดหูโทรศัพทมีความยาวอยางนอย 700 มิลลิเมตร และสามารถพักชุดหูโทรศัพทขณะใชงาน
การสื่อสารทางขอมูลดวยขอความสั้น (SMS) 

4.1.6 ชุดหูโทรศัพทตองรองรับการใชงานรวมกับเครื่องชวยฟงท่ีมีระบบ Telecoil ได สอดคลองตาม
มาตรฐาน ITU-T P.370 

4.1.7 เคร่ืองโทรศัพทมีจอภาพหรือจอแสดงผล  หนาจอจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
4.1.7.1 สามารถมองเห็นไดชัดเจนถึงระดับมุมมอง (Viewing angle ) 60 องศา  
4.1.7.2 สามารถมองเห็นไดในเวลากลางคืน 
4.1.7.3 มี Contrast Ratio  อยางนอยท่ีระดับ 4.5:1 
4.1.7.4 สามารถแสดงขอความโดยมีบรรทัดการแสดงผลมีอยางนอย 4 บรรทัด และสามารถ

เลื่อนการแสดงผลไดดวยปุมกด 
4.1.7.5 ตัวอักษรบนหนาจอตองใชชุดแบบอักษรไทย ขนาด 22 พอยต เปนอยางนอย และอาน

งายไมมีเชิง (Sans Serif typeface) 
4.1.7.6 มีเสียงบรรยายขอความสอดคลองกับขอมูลท่ีแสดงบนหนาจอเครื่องโทรศัพท 

4.1.8 ชองคืนเหรียญตองมีอักษรเบรลลหรือปุมนูนสัมผัสท่ีสัมผัสไดเพื่อบอกตําแหนงชอง 
4.1.9 เคร่ืองโทรศัพทตองมีเสียงสัญญาณ (Audible indicator) หรือเสียงพูดแจงเตือนลวงหนา และการ

แสดงผลแจงเตือน เม่ือมูลคาเงินในบัตรโทรศัพท หรือมูลคาเหรียญท่ีหยอดกําลังจะหมด และ
แจงเตือนใหผูใชดึงบัตรโทรศัพทคืนเมื่อสิ้นสุดการใชโทรศัพท 
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4.1.10 บัตรโทรศัพทสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ  ตองมีลักษณะที่เอื้อตอการใชงานอยางนอยดังนี้ 
4.1.10.1 ขอความบนบัตรตองใชแบบตัวอักษรท่ีอานงายไมมีเชิง  (Sans Serif  typeface) 
4.1.10.2 ขนาดตัวอักษรของขอความบนบัตรตองเปนชุดแบบอักษรไทย ขนาด 22 พอยต เปน

อยางนอย 
4.1.10.3 ตองมีขอความ หรือปุมนูนสัมผัส หรือสัญลักษณเพื่อบอกประเภทของบัตรวาใชกับ

โทรศัพทประเภทใดของผูใหบริการรายใด พรอมท้ังระบุมูลคาบัตร 
4.1.10.4 ตองมีสวนช้ีบงท่ีสัมผัสได (Tactile identifier) ที่สอดคลองตาม ITU-T E.136 ตามรูป

ในภาคผนวก เพ่ือบอกทิศทางการใชงาน (เสียบบัตร) 
4.1.11 เคร่ืองโทรศัพทตองมีวงจรไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนภายในเครื่อง โดยตองตัดเสียงรบกวนจาก

สภาพแวดลอมไดไมนอยกวา 20 เดซิเบล 

4.2 ตูโทรศัพท 
ตูโทรศัพทซึ่งติดต้ังเคร่ืองโทรศัพทตองมีคุณลักษณะขั้นต่ํา ดังตอไปนี้ 

4.2.1 ตูโทรศัพทแบบเต็มตัว (Full length enclosure) ตองมีประตูหรือทางเขาท่ีมีความกวางของประตู
ไมนอยกวา 900 มิลลิเมตร  เพ่ือใหรถเข็นคนพิการสามารถเขาไปใชงานไดสะดวก และจะตอง
กันเสียงรบกวนจากภายนอก รวมถึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ ตาม
ความเหมาะสม เชน ราวจับ เปนตน  

4.2.2 ตูโทรศัพทแบบคร่ึงตัว (Half length  enclosure) ตองมีทางเขาท่ีมีความกวางไมนอยกวา 900 
มิลลิเมตร เพ่ือใหรถเข็นคนพิการสามารถเขาไปใชงานไดสะดวก  

4.2.3 พ้ืนตูตองเรียบและอยูระดับเดียวกับพ้ืนผิวท่ีติดต้ัง เพ่ือใหรถเข็นคนพิการสามารถเขาถึงได 
4.2.4 ตองมีแสงสวางซึ่งมีคาความสวางไมนอยกวา 200 ลักซ ภายในตูโทรศัพท 
4.2.5 ตองมีสัญลักษณท่ีแสดงใหรูวาเปนตูโทรศัพทสาธารณะสําหรับทุกคนในตําแหนงท่ีสัมผัสได 

4.3 การติดต้ังตูโทรศัพท 
4.3.1 กรณีติดต้ังตูโทรศัพทบนบาทวิถีสาธารณะ บนผนังอาคารหรือพื้นผิวอื่นๆ ใหติดต้ังในลักษณะ

ดังนี้ 
4.3.1.1 ตองติดตั้งบนพื้นผิวที่มีความพรอม สําหรับรถเข็นคนพิการสามารถเขาถึงตูโทรศัพทได 
4.3.1.2 ตองติดตั้งในเสนทางและตําแหนงท่ีสังเกตเห็นไดงาย 
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4.3.1.3 ตองติดตั้งบนพื้นท่ีท่ีปลอดภัยจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดจากการจราจร 
4.3.1.4 มีพ้ืนที่สะดวกเพียงพอในการใชเคร่ืองโทรศัพทและตูโทรศัพท ตองมีขนาดไมนอยกวา 

760 มิลลิเมตรในดานลึก และไมนอยกวา 1220 มิลลิเมตรในดานกวาง 
4.3.1.5 สําหรับการติดต้ังเพ่ือผูท่ีนั่งรถเข็นคนพิการ ใหติดตั้งในบริเวณที่ผูท่ีใชรถเข็นคนพิการ

หรืออุปกรณชวยการเคลื่อนท่ีอื่นๆ (Mobility Aid) สามารถเขาถึงไดงาย  
4.3.2 กรณีติดต้ังโทรศัพทสาธารณะภายในอาคารโดยใชขาตั้งโทรศัพทสาธารณะ หรือติดต้ังบนผนัง

อาคาร ตองมีพื้นท่ีสะดวกเพียงพอในการใชเคร่ืองโทรศัพท โดยผูที่ใชรถเข็นคนพิการหรือ
อุปกรณชวยการเคลื่อนท่ีอื่นๆ (Mobility Aid) สามารถเขาถึงไดงาย 

4.4.3 ตูโทรศัพทจะตองติดต้ังใหมีความปลอดภัย ตามมาตรฐานสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) เร่ืองมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 
2545  

4.4 การติดต้ังเครื่องโทรศัพท 
ตองติดต้ังเคร่ืองโทรศัพท โดยใหสวนใชงานของเครื่อง (Operable Parts)   อาทิ ชองหยอด
เหรียญ/สอดบัตร  จอแสดงผล  แปนปุมกด  หูโทรศัพท  ชองคืนเหรียญ/บัตร อยูท่ีระดับความสูง
จากพ้ืนไมเกินกวา 1200  มิลลิเมตร และสวนลางสุดใหสูงไมนอยกวา 700 มิลลิเมตร สําหรับการ
ติดตั้งเพ่ือผูที่นั่งรถเข็นคนพิการ 

4.5 คําแนะนําการใชงาน 
4.5.1 ตองมีคําแนะนําการใชงานเครื่องโทรศัพทแสดงที่บริเวณเหนือแปนกด หรือขางแปนกด 
4.5.2 คําแนะนําการใชงาน ตองมีลักษณะดังนี้ 

4.5.2.1 ใชตัวอักษรเปนชุดแบบอักษรไทย ขนาด 22 พอยต เปนอยางนอย และอานงายไมมีเชิง 
(Sans Serif typeface) 

4.5.2.2 ใชภาพสัญลักษณ และขอความท่ีงายตอการเขาใจ เพื่ออธิบายขั้นตอนการใช
เคร่ืองโทรศัพท สอดคลองตามมาตรฐาน ITU-T E.121 รวมถึงการเตือนอันตรายจาก
การปรับระดับความดังเสียง 

4.5.2.3 สีของภาพสัญลักษณและตัวอักษร ตองเปนสีท่ีเห็นไดชัดเจน 



มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องและอุปกรณโทรคมนาคมสําหรับคนพกิารและผูสูงอายุ 
กทช. มท. 7001 - 2553 
โทรศัพทสาธารณะ  

 

กทช. มท. 7001 - 2553  หนา 8 จาก 12 

4.5.2.4 ผูใหบริการโทรศัพทสาธารณะสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ ตองจัดใหมีบริการ
สอบถาม หรือรับฟงขอมูลทางโทรศัพท เกี่ยวกับตําแหนงท่ีต้ังโทรศัพทสาธารณะ
สําหรับทุกคน และคําแนะนําการใชงาน รวมท้ังจัดใหมีเว็บไซตแสดงขอมูลในรูปแบบ
ขอความและเสียง 

 
5 เอกสารอางอิง 

1) ITU-T E.121 (06/2004) Pictograms, symbols and icons to assist users of the telephone and 
telefax sevices 

2) ITU-T E.136 (05/1997) Specification of a tactile identifier for use with telecommunica-
tion cards  

3) ITU-T E.138 (06/2002) Human factors aspects of public telephones to improve their usa-
bility for older people  

4) ITU-T E.161 (02/2001) Arrangement of digits, letters and symbols on telephones and oth-
er devices that can be used for gaining access to a telephone network 

5) ITU-T P.370  (08/1996) Coupling Hearing Aids to Telephone sets 
6) ISO/IEC GUIDE 71 : 2001 Guidelines for standards developers to address the needed of 

older persons and persons with disabilities 
7) ISO/IEC 9995-8 : 2009 Information technology –Keyboard layouts for text and office sys-

tems - Part 8: Allocation of letters to the keys of a numeric keypad  
8) ISO/TR 22411  : 2008 Ergonomic data and guidelines for the application of ISO/IEC 

Guide 71 to products and services to address the needs of older persona and persons with 
disabilities 

9) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 
10) มอก. 513-2548 ระดับช้ันการปองกันของเปลือกหุมบริภัณฑไฟฟา (รหัส IP) 
11) มาตรฐานสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) เร่ือง

มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 
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6 ภาคผนวก  

รูปแสดงสัญลักษณท่ีเปนปุมนูนสัมผัส (Tactile marking)  

 
ท่ีมา : ISO/TR 22411 Ergonomic data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to 

products and services to address the needs of older persona and persons with disabilities 

รูปแสดงแผนผังปุมกดตัวเลข และตัวอักษร (Keypads layout) 

…………………………..  ……….  
ท่ีมา :  

1) ISO/IEC 9995-8 Information technology –Keyboard layouts for text and office systems - Part 
8: Allocation of letters to the keys of a numeric keypad 

2) และ  ITU-T E.161 Arrangement of digits, letters and symbols on telephones and other devic-
es that can be used for gaining access to a telephone network 
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รูปแสดงระดับมุมมอง (Viewing angle) 
 

…………………………   ….  
 
 
 
รูปแสดงสัญลักษณสวนช้ีบงท่ีสัมผัสได (Tactile identifier) เพ่ือบอกทิศทางการใชงานบัตรโทรศัพท 

 
ท่ีมา : ITU-T E.136 Specification of a tactile identifier for use with telecommunication cards 
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รูปแสดงตัวอักษรแบบมีเชิง (Serif typeface) และแบบไมมีเชิง (Sans Serif typeface) 
 

 
 

 

รูปแสดงตัวอยางคําแนะนําขั้นตอนการใชเครื่องโทรศัพท (Pictographic Instruction) 

 

 
 
ท่ีมา : ITU-T E.121 Pictograms, symbols and icons to assist users of the telephone and telefax sevices 
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รูปแสดงระดับการติดต้ังเครื่องโทรศัพทสําหรับคนพิการ 
…………………………. 

 

ท่ีมา: http://www.tiresias.org ( Access Prohibited: Information for designers of public access terminals 
John Gill ) 




