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กฎกระทรวง 
กําหนดลักษณะ  หรือการจัดให้มีอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการในอาคาร  สถานที่  

ยานพาหนะ  และบริการขนส่ง  เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อุปกรณ์”  หมายความว่า  เครื่องช่วยอํานวยความสะดวกซ่ึงเคล่ือนที่หรือเคล่ือนย้ายได้  

เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอาคารและสถานที่  และยานพาหนะได้บนพื้นฐานของ 
ความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 

“ส่ิงอํานวยความสะดวก”  หมายความว่า  เครื่องมือเพื่อการช่วยเหลือทั้งภายในและภายนอก
อาคารและสถานที่  และยานพาหนะ  โดยการสร้าง  ติดตั้ง  หรือดัดแปลงให้เครื่องมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของอาคารและสถานที่  และยานพาหนะ  เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้บนพื้นฐานของ
ความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท   

“บริการ”  หมายความว่า  การปฏิบัติ  การดูแล  การให้ความช่วยเหลือ  หรือการให้ความสะดวก  
เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้บนพื้นฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท  
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากการให้บริการนั้น 

“อาคาร”  หมายความว่า  พื้นที่ในส่วนอาคารหรือสํานักงานที่ใช้ในการขนส่งโดยสารสาธารณะ  
หรืออาคารในเขตทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดิน  ทางหลวงชนบท  ทางหลวงสัมปทาน  และทางพิเศษ 
ที่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ 

“สถานที่”  หมายความว่า  พื้นที่หรืออาณาบริเวณโดยรอบของอาคาร  และสถานที่จอดรถ 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๒ อุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวก  ที่จัดให้มีในอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ   
และบริการขนส่ง  ตามกฎกระทรวงนี้  ต้องมีสภาพม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งาน  เพื่อให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการ 
แต่ละประเภท 

ข้อ ๓ การจัดให้มีอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการในอาคารหรือสถานที่เพื่อ 
ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  ให้นําบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
ยานพาหนะ 

 
 

ข้อ ๔ ยานพาหนะดังต่อไปนี้  ให้มีอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการเพื่อให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

(๑) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจําทางและไม่ประจําทางตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก 

(๒) รถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
(๓) รถไฟตามกฎหมายว่าด้วยการจัดวางการรถไฟและทางหลวง 
(๔) รถไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(๕) เรือโดยสารตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย 
(๖) อากาศยานขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 
ข้อ ๕ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารตามข้อ  ๔  (๑)  ให้มีอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  

หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประตูรถสําหรับคนพิการ 
(๒) อุปกรณ์นําพาคนพิการหรืออุปกรณ์ยกรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากรถ 
(๓) ทางลาด 
(๔) พื้นที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการหรืออุปกรณ์สําหรับเก็บรถเข็นคนพิการ   
(๕) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๖) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสําหรับเจ้าหน้าที่ดูแลประจํารถ   
(๗) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํารถเพื่อใช้ส่ือสารกับคนพิการ 
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(๘) เจ้าหน้าที่ประจํารถซ่ึงผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการ
แต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการในการขึ้นและลงรถ 

ลักษณะของอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามรายการ
อุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการในรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารทีกํ่าหนดในบัญชีทา้ยกฎกระทรวงนี ้

ข้อ ๖ รถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการตามข้อ  ๔  (๒)  ให้มีอุปกรณ์  หรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อุปกรณ์นําพาคนพิการหรืออุปกรณ์ยกรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากรถ 
(๒) พื้นที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการหรืออุปกรณ์สําหรับเก็บรถเข็นคนพิการ    
(๓) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํารถเพื่อใช้ส่ือสารกับคนพิการ 
ลักษณะของอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามรายการอุปกรณ์

หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในรถยนตส์าธารณะและรถยนต์บริการที่กําหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๗ รถไฟตามข้อ  ๔  (๓)  ให้มีอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการเพื่อให้คนพิการ

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อุปกรณ์นําพาคนพิการหรืออุปกรณ์ยกรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากรถ 
(๒) ทางลาด 
(๓) พื้นที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการหรืออุปกรณ์สําหรับเก็บรถเข็นคนพิการ 
(๔) ที่นั่งสําหรับคนพกิาร 
(๕) ห้องน้ําสําหรับคนพิการ 
(๖) ห้องนอนสําหรับคนพิการ 
(๗) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๘) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํารถไฟ 
(๙) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํารถไฟเพื่อใช้ส่ือสารกับคนพิการ 

(๑๐) ป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการติดไว้บริเวณตัวรถด้านนอกเพื่อให้คนพิการทราบว่าเป็นรถที่จัดให้มี
อุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 

(๑๑) การประกาศแจ้งชื่อสถานีถัดไปสําหรับคนพิการทางการเห็น  และตัวอักษรไฟวิ่งหรือ 
ป้ายบอกชื่อสถานีถัดไปสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย 

(๑๒) เจ้าหน้าที่ประจํารถไฟซ่ึงผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการ
แต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการในการขึ้นและลงรถไฟ 

ลักษณะของอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามรายการ
อุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการในรถไฟที่กําหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๘ รถไฟฟ้าตามข้อ  ๔  (๔)  ให้มีอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการเพื่อให้ 
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) พื้นที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการหรืออุปกรณ์สําหรับเก็บรถเข็นคนพิการ 
(๒) ที่นั่งสําหรับคนพิการ 
(๓) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๔) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํารถไฟฟ้า   
(๕) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํารถไฟฟ้าเพื่อใช้ส่ือสาร 

กับคนพิการ 
(๖) ป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการติดไว้บริเวณตัวรถด้านนอกเพื่อให้คนพิการทราบว่าเป็นรถที่จัดให้มี

อุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๗) การประกาศแจ้งชื่อสถานีถัดไปสําหรับคนพิการทางการเห็น  และตัวอักษรไฟวิ่งหรือ 

ป้ายบอกชื่อสถานีถัดไปสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย 
ลักษณะของอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรอืบริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามรายการ

อุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการในรถไฟฟ้าที่กําหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๙ เรือโดยสารตามข้อ  ๔  (๕)  ให้มีอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการเพื่อ 

ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากเรือ 
(๒) ทางลาด 
(๓) ทางขึ้นและลงเรือสําหรับคนพิการ 
(๔) พื้นที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการหรืออุปกรณ์สําหรับเก็บรถเข็นคนพิการ 
(๕) ป้ายแสดงจํานวนที่นั่งสําหรับคนพิการ 
(๖) ที่นั่งสําหรับคนพิการ 
(๗) ทางเดินภายในเรือสําหรับคนพิการ 
(๘) บันไดสําหรับคนพิการ 
(๙) ห้องน้ําสําหรับคนพิการสําหรับเรือโดยสารที่มีขนาดเกินกว่าหกสิบตันกรอส 

(๑๐) ห้องนอนสําหรับคนพิการสําหรับเรือโดยสารที่มีห้องนอน 
(๑๑) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๑๒) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําเรือ   
(๑๓) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําเรือเพื่อใช้ส่ือสารกับคนพิการ   
(๑๔) การประกาศแจ้งชื่อท่าเทียบเรือถัดไปสําหรับคนพิการทางการเห็น  และตัวอักษรไฟวิ่ง

หรือป้ายบอกชื่อท่าเทียบเรอืถัดไปสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย 
(๑๕) เจ้าหน้าที่ประจําเรือซ่ึงผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการ 

แต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการในการขึ้นและลงเรือ 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

  

ลักษณะของอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามรายการ
อุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการในเรือโดยสารที่กําหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๑๐ อากาศยานขนส่งตามข้อ  ๔  (๖)  ให้มีอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการ
เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ลิฟต์แบบแท่นยกสําหรับนําพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากอากาศยาน 
(๒) ที่นั่งสําหรับคนพิการ   
(๓) ห้องน้ําสําหรับคนพิการ 
(๔) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๕) คู่มือแนะนําการใช้บริการอากาศยานสําหรับคนพิการแต่ละประเภท   
(๖) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสําหรับเจ้าหน้าที่ดูแลประจําอากาศยาน

และเจ้าหน้าที่ให้บริการภาคพื้นของอากาศยานนั้น   
(๗) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ดูแลประจําอากาศยานเพื่อใช้ส่ือสาร

กับคนพิการ 
(๘) การประกาศเตือนสําหรับคนพิการทางการเห็น  และตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้ายแสดงความหมาย

สําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย 
(๙) เจ้าหน้าที่ดูแลประจําอากาศยานและเจ้าหน้าที่ให้บริการภาคพื้นของอากาศยานนั้น  ซ่ึงผ่าน

การฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการ
คนพิการ 

ลักษณะของอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามรายการ
อุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการสําหรับอากาศยานขนส่งที่กําหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 

หมวด  ๓ 
บริการขนส่ง 

 
 

ข้อ ๑๑ สถานีขนส่งผู้โดยสารให้มีอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการเพื่อให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประตูสําหรับคนพิการ 
(๒) ที่นั่งสําหรับคนพิการหรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นสําหรับคนพิการ 
(๓) ทางลาด 
(๔) บันไดและราวจับสําหรับคนพิการ  
(๕) พื้นผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น 
(๖) ช่องขายตั๋วโดยสารสําหรับคนพิการ  และช่องเก็บตั๋วสําหรับคนพิการ   
(๗) อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากรถ 
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(๘) ห้องน้ําสําหรับคนพิการ 
(๙) ลิฟต์สําหรับคนพิการ 

(๑๐) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการ 
(๑๑) ที่จอดรถสําหรับคนพิการ 
(๑๒) พื้นที่สําหรับหนีภัยของคนพิการ 
(๑๓) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๑๔) แผนที่การเดินทางสําหรับคนพิการทางการเห็น 
(๑๕) การประกาศเตือนภัยสําหรับคนพิการทางการเห็น  และตัวอักษรไฟวิ่งหรือสัญญาณไฟ 

เตือนภัยสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย 
(๑๖) การประกาศข้อมูลสําหรับคนพิการทางการเห็น  และตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้ายแสดงความหมาย

สําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย   
(๑๗) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําสถานี   
(๑๘) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําสถานีเพื่อใช้ส่ือสารกับคนพิการ 
(๑๙) เจ้าหน้าที่ประจําสถานีซ่ึงผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการ

แต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการ 
ลักษณะของอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามรายการ

อุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการในสถานีขนส่งผู้โดยสารที่กําหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๑๒ ทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดิน  ทางหลวงชนบท  และทางหลวงสัมปทาน  ให้มีอุปกรณ์

หรือส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้   
(๑) ทางเท้าสําหรับคนพิการ 
(๒) สัญญาณข้ามถนนและทางข้ามถนนสําหรับคนพิการ 
(๓) ทางลาด 
(๔) พื้นผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น 
(๕) สะพานลอยข้ามถนนสําหรับคนพิการ  
(๖) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการ 
(๗) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
ลักษณะของอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามรายการอุปกรณ์หรือ 

ส่ิงอํานวยความสะดวกในทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดิน  ทางหลวงชนบท  และทางหลวงสัมปทาน 
ที่กําหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๑๓ อาคารหรือสถานที่ในเขตทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดิน  ทางหลวงชนบท   
ทางหลวงสัมปทาน  และทางพิเศษ  ให้มีอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประตูสําหรับคนพิการ 
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(๒) ที่นั่งสําหรับคนพิการหรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นสําหรับคนพิการ 
(๓) ทางลาด 
(๔) บันไดและราวจับสําหรับคนพิการ 
(๕) พื้นผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น 
(๖) ห้องน้ําสําหรับคนพิการ 
(๗) ลิฟต์สําหรับคนพิการ 
(๘) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการ 
(๙) ที่จอดรถสําหรับคนพิการ  

(๑๐) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
ลักษณะของอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามรายการอุปกรณ์

หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคารหรือสถานที่ในเขตทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดิน  ทางหลวงชนบท  
ทางหลวงสัมปทาน  และทางพิเศษที่กําหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๑๔ สถานีรถไฟและสถานีรถไฟฟ้าให้มีอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการ
เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประตูสําหรับคนพกิาร 
(๒) ที่นั่งสําหรับคนพิการหรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นสําหรับคนพิการ 
(๓) ทางลาด 
(๔) บันไดและราวจับสําหรับคนพิการ  
(๕) พื้นผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น 
(๖) ช่องขายตั๋วโดยสารสําหรับคนพิการ  และช่องเก็บตั๋วสําหรับคนพิการ   
(๗) อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากรถ 
(๘) ราวกันตก  ผนังกันตก  หรือประตูอัตโนมัติก้ันระหว่างชานชาลาสถานีและรางรถไฟ 

หรือรางรถไฟฟ้า 
(๙) ห้องน้ําสําหรับคนพิการ 

(๑๐) ลิฟต์สําหรับคนพิการ 
(๑๑) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการ 
(๑๒) ที่จอดรถสําหรับคนพิการ 
(๑๓) พื้นที่สําหรับหนีภัยของคนพิการ 
(๑๔) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๑๕) แผนที่การเดินทางสําหรับคนพิการทางการเห็น 
(๑๖) การประกาศเตือนภัยสําหรับคนพิการทางการเห็น  และตัวอักษรไฟวิ่งหรือสัญญาณไฟเตือนภัย

สําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

  

(๑๗) การประกาศข้อมูลสําหรับคนพิการทางการเห็น  และตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้ายแสดงความหมาย
สําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย   

(๑๘) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําสถานี   
(๑๙) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําสถานีเพื่อใช้ส่ือสารกับคนพิการ 
(๒๐) เจ้าหน้าที่ประจําสถานีซ่ึงผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการ

แต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการ 
ลักษณะของอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามรายการ

อุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการในสถานีรถไฟและสถานีรถไฟฟ้าที่กําหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   
ข้อ ๑๕ ท่าเทียบเรือให้มีอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการเพื่อให้คนพิการ

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่นั่งสําหรับคนพิการหรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการ 
(๒) ทางลาด 
(๓) พื้นผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น 
(๔) อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากเรือ 
(๕) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการ 
(๖) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๗) การประกาศเตือนภัยสําหรับคนพิการทางการเห็น  และตัวอักษรไฟวิ่งหรือสัญญาณไฟเตือนภัย

สําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย 
(๘) การประกาศข้อมูลสําหรับคนพิการทางการเห็น  และตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้ายแสดงความหมาย

สําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย   
(๙) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําท่าเทียบเรือ   

(๑๐) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําท่าเทียบเรือเพื่อใช้ส่ือสาร
กับคนพิการ   

(๑๑) เจ้าหน้าที่ประจําท่าเทียบเรือซ่ึงผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ 
ของคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการ 

ลักษณะของอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามรายการ
อุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการในท่าเทียบเรือที่กําหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๑๖ ท่าอากาศยานให้มีอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการเพื่อให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประตูสําหรับคนพิการ 
(๒) ที่นั่งสําหรับคนพิการหรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นสําหรับคนพิการ 
(๓) ทางลาด   



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

  

(๔) บันไดและราวจับสําหรับคนพิการ 
(๕) พื้นผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น 
(๖) อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากรถ 
(๗) ห้องน้ําสําหรับคนพิการ 
(๘) ลิฟต์สําหรับคนพิการ 
(๙) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการ 

(๑๐) ที่จอดรถสําหรับคนพิการ 
(๑๑) พื้นที่สําหรับหนีภัยของคนพิการ 
(๑๒) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๑๓) จุดบริการให้ข้อมูลในการเดินทางสําหรับคนพิการ   
(๑๔) การประกาศเตือนภัยสําหรับคนพิการทางการเห็น  และตัวอักษรไฟวิ่งหรือสัญญาณไฟเตือนภัย

สําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย 
(๑๕) การประกาศข้อมูลสําหรับคนพิการทางการเห็น  และตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้ายแสดงความหมาย

สําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย 
(๑๖) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําท่าอากาศยาน 
(๑๗) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําท่าอากาศยานเพื่อใช้ส่ือสาร

กับคนพิการ 
(๑๘) เจ้าหน้าที่ประจําท่าอากาศยานซ่ึงผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ

ของคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการ 
ลักษณะของอุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามรายการ

อุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการในท่าอากาศยานที่กําหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ชัชชาติ  สิทธิพันธุ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ 
ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
 
รายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในรถท่ีใช้ในการขนส่งผู้โดยสารตามข้อ ๕ วรรคสอง 

 
 

ลําดับท่ี 
 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๑ ประตูรถสําหรบัคนพิการ (๑) มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร  
  (๒) มีแสงสว่างเพียงพอในการใช้งานเวลากลางคืน 
  (๓) ติดต้ังอุปกรณ์นําพาคนพิการหรืออุปกรณ์ยกรถเข็นคนพิการ 

หรือทางลาด 
 

๒ อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือ 
อุปกรณ์ยกรถเข็นคนพิการ 
ข้ึนและลงจากรถ 
 

(๑) มีแป้นยกที่มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตรและ
ความยาวสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร โดยต้องรับ
นํ้าหนักคนพิการและรถเข็นคนพิการได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัยเมื่อใช้งาน 

  (๒) ผู้ขับรถเป็นผู้ควบคุมการทํางานอุปกรณ์ โดยระบบต้อง
ทํางานเมื่อรถจอดหยุดน่ิงเท่าน้ัน 

  (๓) มีระบบป้องกันมิให้รถเข็นคนพิการเคลื่อนที่ในขณะที่ 
อุปกรณ์กําลังทํางาน โดยต้องทําการยึดรถเข็นคนพิการไว้ 
ก่อนที่แป้นยกจะทํางาน 

  (๔) มีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟกระพริบแสดงในขณะที ่
ระบบกําลังทํางาน 
 

๓ ทางลาด (๑) มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร โดยเมื่อวาง 
เทียบกับทางเท้าต้องมีความลาดชันไม่เกินกว่า ๑ ต่อ ๘  
ในแนวต้ังต่อแนวราบ และเมื่อวางเทียบกับระดับพื้นดิน 
ต้อ งมี ความลาดชันไม่ เ กินก ว่า  ๑  ต่อ  ๓  ในแนว ต้ั ง 
ต่อแนวราบ ในกรณีที่มีความยาวสุทธิมากกว่า ๑๒๐ 
เซนติเมตร ต้องมีระบบป้องกันมิให้รถเข็นคนพิการตกจาก
ทางลาด 

  (๒) รับนํ้าหนักคนพิการและรถเข็นคนพิการได้อย่างเหมาะสม 
และปลอดภัยเมื่อใช้งาน 

  (๓) มีระบบป้องกันมิให้รถเข็นคนพิการตกจากทางลาด โดยขอบมุม
ของทางลาดต้องไม่มีส่วนแหลมคม 



 

 
 

๒

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๔) ในกรณีที่ทางลาดเป็นแบบถอดได้ ต้องติดต้ังอย่างมั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัยในการใช้งาน และจัดเก็บในตําแหน่ง 
ที่เหมาะสม  

  (๕) ในกรณีที่เป็นทางลาดแบบอัตโนมัติ ให้ผู้ขับรถเป็นผู้ควบคุม
การทํางานอุปกรณ์ โดยระบบต้องทํางานเมื่อรถจอดหยุดน่ิง 
และมีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟกระพริบแสดงในขณะที่ 
ระบบกําลังทํางาน 
 

๔ พื้นที่ สํ าหรั บจอดรถเ ข็น 
คนพิการหรืออุปกรณ์สําหรบั
เก็บรถเข็นคนพิการ 

(๑) อยู่ใกล้บริเวณประตูรถ โดยมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  
๗๕ เซนติเมตร  และความยาวสุทธิไม่ น้อยกว่า ๑๓๐ 
เซนติเมตร โดยพื้นผิวเป็นวัสดุที่ป้องกันการลื่นไถล 

  (๒) ติดต้ังอุปกรณ์สําหรับยึดรถเข็นคนพิการที่สามารถปลดออก 
ได้ง่ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

  (๓) ติดต้ังกริ่งสัญญาณหยุดรถในบริเวณใกล้เคียงกับที่นั่ง 
สําหรับคนพิการซึ่งใช้รถเข็นคนพิการ หรือใกล้เคียงกับ 
พื ้นที ่จอดรถเข็นคนพิการ  โดยกริ ่งส ัญญาณหยุดรถ 
ต้องอยู่สูงจากพื้นห้องโดยสารไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร  
และไม่สูงเกินกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร และเมื่อกริ่งสัญญาณ 
ถูกกดต้องมีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟกระพริบแสดงที่
บริเวณที่น่ังของผู้ขับรถ 

  (๔) ติดสัญลักษณ์รูปคนพิการ และข้อความว่า “พื้นที่กําหนด 
ให้ ใ ช้ เฉพาะผู้ ใ ช้ รถเ ข็นคนพิการ” ตรงบริ เ วณพื้นที่ 
จอดรถเข็นคนพิการหรือบริเวณที่ติดต้ังอุปกรณ์สําหรับเก็บ 
รถเข็นคนพิการ  โดยสัญลักษณ์และข้อความดังกล่าว 
ให้ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๕ ป้ า ยแ สด ง อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ 
สิ่ ง อํ า น วยคว ามส ะดวก
สําหรับคนพิการ 

(๑) มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่อุปกรณ์ 
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสัญลักษณ์หรือตัวอักษร 
แสดงประเภทของอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมี
สีขาวและพื้นป้ายเป็นสีนํ้าเงิน หรือมีสีนํ้าเงินและพื้นป้าย
เป็นสีขาว 

  (๒) ป้ายควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีความชัดเจนมองเห็น 
ได้ง่าย 



 

 
 

๓

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๓) ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้
มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

๖ คู่มือการให้ความช่วยเหลือ 
แก่คนพิการแต่ละประเภท
สํ า ห รั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ดู แ ล 
ประจํารถ  
 

(๑) 
 
 
(๒) 

คู่มือควรมีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 
คนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลประจํารถสามารถ
ช่วยเหลือคนพิการได้ในเบื้องต้น 
คู่มือควรมีเ น้ือหาสาระครอบคลุมสําหรับการให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท 
 

๗ คู่มื อแปลภาษาหรื อป้ าย
สัญลั กษณ์ภาษาสํ า หรั บ
เจ้าหน้าที่ประจํารถเพื่อใช้
สื่อสารกับคนพิการ 

(๑) มีคู่มือแปลภาษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของ 
คนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและทราบถึง 
ความต้องการของคนพิการ และสามารถสื่อความหมายกับ 
คนพิการได้ 

  (๒) มีป้ายสัญลักษณ์ภาษาที่จําเป็น เพื่อใช้ในการสื่อสารกับ 
คนพิการ โดยจัดทําในรูปแบบของป้ายตัวอักษรหรือป้าย 
สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายให้คนพิการเ ข้าใจได้แล ะ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๘ เจ้าหน้าที่ประจํารถซึ่งผ่าน
การฝึกอบรมและมีคุณสมบัติ
ตรงกับความต้องการของ 
คนพิก า รแ ต่ละประ เภท 
อ ย่ า ง น้ อ ย ห น่ึ ง ค น เ พื่ อ
ให้บริการคนพิการในการข้ึน
และลงรถ 
 

(๑) 
 
 
(๒) 
 
 
(๓) 

เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมในเบื้องต้นเกี่ยวกับการ 
สื่อสารกับคนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถสื่อสารกับ 
คนพิการได้ 
เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน 
อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เพื่อให้ 
คําแนะนําในการใช้งานที่ถูกต้องสําหรับคนพิการ 
เจ้าหน้าที่ควรมีความสุภาพและใส่ใจในการให้บริการ 

 
 
 



 

 
 

๔

รายการอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการตามข้อ ๖ วรรคสอง 
 

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

  
ลักษณะ 

๑ อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือ 
อุปกรณ์ยกรถเข็นคนพิการ 
ข้ึนและลงจากรถ 
 

(๑) มีแป้นยกที่มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตรและ
ความยาวสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร โดยต้องรับ
นํ้าหนักคนพิการและรถเข็นคนพิการได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัยเมื่อใช้งาน 

  (๒) ผู้ขับรถเป็นผู้ควบคุมการทํางานอุปกรณ์ โดยระบบต้อง
ทํางานเมื่อรถจอดหยุดน่ิงเท่าน้ัน 

  (๓) มีระบบป้องกันมิให้รถเข็นคนพิการเคลื่อนที่ในขณะที่ 
อุปกรณ์กําลังทํางาน โดยต้องทําการยึดรถเข็นคนพิการไว้ 
ก่อนที่แป้นยกจะทํางาน 

  (๔) มีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟกระพริบแสดงในขณะที ่
ระบบกําลังทํางาน 
 

๒ พื้นที่ สํ าหรั บจอดรถเ ข็น 
คนพิการหรืออุปกรณ์สําหรบั
เก็บรถเข็นคนพิการ 

(๑) อยู่ใกล้บริเวณประตูรถ โดยมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  
๗๕ เซนติเมตร  และความยาวสุทธิไม่ น้อยกว่า ๑๓๐ 
เซนติเมตร โดยพื้นผิวเป็นวัสดุที่ป้องกันการลื่นไถล 

  (๒) ติดต้ังอุปกรณ์สําหรับยึดรถเข็นคนพิการที่สามารถปลดออก 
ได้ง่ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

  (๓) ติดต้ังกริ่งสัญญาณหยุดรถในบริเวณใกล้เคียงกับที่นั่ง 
สําหรับคนพิการซึ่งใช้รถเข็นคนพิการ หรือใกล้เคียงกับ 
พื ้นที ่จอดรถเข็นคนพิการ  โดยกริ ่งส ัญญาณหยุดรถ 
ต้องอยู่สูงจากพื้นห้องโดยสารไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร  
และไม่สูงเกินกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร และเมื่อกริ่งสัญญาณ 
ถูกกดต้องมีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟกระพริบแสดงที่
บริเวณที่น่ังของผู้ขับรถ 

  (๔) ติดสัญลักษณ์รูปคนพิการ และข้อความว่า “พื้นที่กําหนด 
ให้ใช้เฉพาะผู้ใช้รถเข็นคนพิการ” ตรงบริเวณพื้นที่จอด
รถเข็นคนพิการหรือบริเวณที่ติดต้ังอุปกรณ์สําหรับเก็บ 
รถเข็นคนพิการ  โดยสัญลักษณ์และข้อความดังกล่าว 
ให้ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 
 
 



 

 
 

๕

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

  
ลักษณะ 

๓ คู่มื อแปลภาษาหรื อป้ าย
สัญลั กษณ์ภาษาสํ า หรั บ
เจ้าหน้าที่ประจํารถเพื่อใช้
สื่อสารกับคนพิการ 

(๑) มีคู่มือแปลภาษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของ 
คนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและทราบถึง 
ความต้องการของคนพิการ และสามารถสื่อความหมายกับ 
คนพิการได้ 

(๒) มีป้ายสัญลักษณ์ภาษาที่จําเป็น เพื่อใช้ในการสื่อสารกับ 
คนพิการ โดยจัดทําในรูปแบบของป้ายตัวอักษรหรือป้าย 
สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายให้คนพิการเ ข้าใจได้แล ะ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

 
 



 

 
 

๖

รายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในรถไฟตามข้อ ๗ วรรคสอง 
 

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๑ อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือ 
อุปกรณ์ยกรถเข็นคนพิการ 
ข้ึนและลงจากรถ 

(๑) มีแป้นยกที่สามารถนําพาคนพิการ หรือยกรถเข็นคนพิการ 
ข้ึนและลงจากรถ โดยต้องรับนํ้าหนักคนพิการและรถเข็น 
คนพิการได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยเมื่อใช้งาน 

  (๒) ผู้ขับเป็นผู้ควบคุมการทํางานอุปกรณ์ โดยระบบต้องทํางาน 
เมื่อรถจอดหยุดน่ิงเท่าน้ัน 

  (๓) มีระบบป้องกันมิให้รถเข็นคนพิการเคลื่อนที่ในขณะที่ 
อุปกรณ์กําลังทํางาน โดยต้องทําการยึดรถเข็นคนพิการไว้ 
ก่อนที่แป้นยกจะทํางาน 

  (๔) มีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟกระพริบแสดงในขณะที่ 
ระบบกําลังทํางาน 
 

๒ ทางลาด  (๑) มีความกว้างเพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ และมีความ 
ลาดชันในระดับที่รถเข็นคนพิการสามารถข้ึนและลงได้อย่าง 
ปลอดภัย โดยต้องมีระบบป้องกันมิให้รถเข็นคนพิการ 
ตกจากทางลาด 

  (๒) รับนํ้าหนักคนพิการและรถเข็นคนพิการได้อย่างเหมาะสม 
และปลอดภัยเมื่อใช้งาน 

  (๓) มีระบบป้องกันมิให้รถเข็นคนพิการตกจากทางลาด โดยขอบมุม
ของทางลาดต้องไม่มีส่วนแหลมคม 

  (๔) ในกรณีที่ทางลาดเป็นแบบถอดได้ ต้องติดต้ังอย่างมั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัยในการใช้งาน และจัดเก็บในตําแหน่ง 
ที่เหมาะสม 

  (๕) ในกรณีที่เป็นทางลาดแบบอัตโนมัติ ให้ผู้ขับเป็นผู้ควบคุม
การทํางานอุปกรณ์ โดยระบบต้องทํางานเมื่อรถจอดหยุดน่ิง 
และมีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟกระพริบแสดงในขณะที่ 
ระบบกําลังทํางาน 
 

๓ พื้นที่ สํ าหรั บจอดรถเ ข็น 
คนพิการหรืออุปกรณ์สําหรบั
เก็บรถเข็นคนพิการ 

(๑) อยู่ใกล้บริเวณประตูรถ โดยมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  
๗๕ เซนติเมตร  และความยาวสุทธิไม่ น้อยกว่า ๑๓๐ 
เซนติเมตร โดยพื้นผิวเป็นวัสดุที่ป้องกันการลื่นไถล 

  (๒) ติดต้ังอุปกรณ์สําหรับยึดรถเข็นคนพิการที่สามารถปลดออก 
ได้ง่ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 



 

 
 

๗

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๓) ติดสัญลักษณ์รูปคนพิการ และข้อความว่า “พื้นที่กําหนดให้
ใช้เฉพาะผู้ใช้รถเข็นคนพิการ” ตรงบริเวณพื้นที่จอดรถเข็น
คนพิการหรือบริเวณที่ติดต้ังอุปกรณ์สําหรับเก็บรถเข็น 
คนพิการ โดยสัญลักษณ์และข้อความดังกล่าวให้ติดต้ัง 
ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๔ ที่น่ังสําหรับคนพิการ (๑) จัดให้มีที่น่ังสาํหรบัคนพิการอย่างน้อยสองที่น่ังต่อหน่ึงขบวน 
ในบริเวณที่สามารถข้ึนและลงได้สะดวก โดยมีพื้นที่กว้าง
เพียงพอสําหรับการเก็บรถเข็นคนพิการไว้ใกล้กับตําแหน่ง 
ที่น่ังสําหรับคนพิการในกรณีที่คนพิการใช้รถเข็นคนพิการ 

  (๒) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งที่น่ังสําหรับคนพิการมีขนาด
และสัดส่วนที่เหมาะสม โดยสัญลักษณ์และข้อความดังกล่าว
ให้ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

  (๓) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 
 

๕ ห้องนํ้าสําหรับคนพิการ (๑) มีพื้นที่กว้างสําหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งานได้อย่าง 
สะดวก และมีพื้นที่ในการจัดเก็บรถเข็นคนพิการ 

  (๒) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 
  (๓) พื้นห้องนํ้าเป็นวัสดุที่พื้นผิวไม่ลื่น สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ 

ในห้องนํ้าควรมีลักษณะที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ 
  (๔) มีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟเพื่อขอความช่วยเหลือ 

 

๖ ห้องนอนสําหรับคนพิการ (๑) มีพื้นที่กว้างสําหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งานได้อย่าง 
สะดวก มีพื้นที่ในการจัดเก็บรถเข็นคนพิการ 

  (๒) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 
  (๓) พื้นห้องนอนเป็นวัสดุที่พื้นผิวไม่ลื่น และมีอุปกรณ์อํานวย  

ความสะดวกที่มีลักษณะเหมาะสมสําหรับคนพิการ 
  (๔) มีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟเพื่อขอความช่วยเหลือ 

 

๗ ป้ า ยแ สด ง อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ 
สิ่ ง อํ า น วยคว ามส ะดวก
สําหรับคนพิการ 

(๑) มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่อุปกรณ์ 
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสัญลักษณ์หรือตัวอักษร 
แสดงประเภทของอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมี 
สีขาวและพื้นป้ายเป็นสีนํ้าเงิน หรือมีสีนํ้าเงินและพื้นป้าย
เป็นสีขาว 
 



 

 
 

๘

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๒) ป้ายควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีความชัดเจนมองเห็น 
ได้ง่าย 

  (๓) ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้
มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

๘ คู่มือการให้ความช่วยเหลือ 
แก่คนพิการแต่ละประเภท
สํ า ห รั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ดู แ ล 
ประจํารถไฟ  
 

(๑) 
 
 
(๒) 

คู่มือควรมีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 
คนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดูแลประจํารถไฟ
สามารถช่วยเหลือคนพิการได้ในเบื้องต้น 
คู่มือควรมีเ น้ือหาสาระครอบคลุมสําหรับการให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท 
 

๙ คู่มื อแปลภาษาหรื อป้ าย
สัญลั กษณ์ภาษาสํ า หรั บ
เจ้าหน้าที่ประจํารถไฟเพ่ือใช้
สื่อสารกับคนพิการ 

(๑) มีคู่มือแปลภาษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของ 
คนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและทราบถึง 
ความต้องการของคนพิการ และสามารถสื่อความหมายกับ 
คนพิการได้ 

  (๒) มีป้ายสัญลักษณ์ภาษาที่จําเป็น เพื่อใช้ในการสื่อสารกับ 
คนพิการ โดยจัดทําในรูปแบบของป้ายตัวอักษรหรือป้าย 
สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายให้คนพิการเ ข้าใจได้แล ะ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๑๐ ป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการ 
ติดไว้บริเวณตัวรถด้านนอก
เพื่ อ ให้คนพิการทราบว่า 
เป็นรถที่จัดให้มีอุปกรณ์หรือ 
สิ่ ง อํ า น วยคว ามส ะดวก
สําหรับคนพิการ 

(๑) 
(๒) 
 
(๓) 

มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ 
ป้ายมีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสมสามารถมองเห็นได้  
อย่างชัดเจนจากระยะไกล 
ตําแหน่งการติดต้ังควรอยู่บริเวณข้างรถ หรือบริเวณทางข้ึน 
และลง โดยติดต้ังในตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่าง 
ชัดเจน และจัดให้มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษ 
 

๑๑ การประกาศแจ้งช่ือสถานี
ถัดไปสําหรับคนพิการทาง 
การเห็น และตัวอักษรไฟว่ิง
หรือป้ายบอกช่ือสถานีถัดไป
สําหรับคนพิการทางการได้
ยินหรือสื่อความหมาย 

(๑) 
 
(๒) 

การประกาศแจ้งช่ือสถานีถัดไปควรมีเสียงดังและสามารถ 
ได้ยินอย่างชัดเจนทุกบริเวณ 
ตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้ายบอกช่ือสถานีถัดไปควรมีขนาดใหญ่ 
เพียงพอสําหรับการมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยติดต้ัง 
ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีแสง
ส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 



 

 
 

๙

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๓) การประกาศแจ้งช่ือสถานีถัดไป หรือตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้าย
บอกช่ือสถานีถัดไปควรมีการประกาศหรอืแสดงป้ายเปน็การ
ล่วงหน้าโดยให้มีระยะเวลาพอสมควรเพ่ือให้คนพิการมีเวลา
เตรียมตัวก่อนที่จะถึงสถานีถัดไป 
 

๑๒ เ จ้ า ห น้ าที่ ป ร ะ จํ า ร ถ ไ ฟ 
ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมี
คุณสมบัติตรงกับความต้องการ
ของคนพิการแต่ละประเภท 
อ ย่ า ง น้ อ ย ห น่ึ ง ค น เ พื่ อ
ให้บริการคนพิการในการข้ึน
และลงรถไฟ 
 

(๑) 
 
 
(๒) 
 
 
(๓) 

เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมในเบื้องต้นเกี่ยวกับการ 
สื่อสารกับคนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถสื่อสารกับ 
คนพิการได้ 
เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน 
อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เพื่อให้ 
คําแนะนําในการใช้งานที่ถูกต้องสําหรับคนพิการ 
เจ้าหน้าที่ควรมีความสุภาพและใส่ใจในการให้บริการ 

 
 
 

 



 

 
 

๑๐

รายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในรถไฟฟ้าตามข้อ ๘ วรรคสอง 
 

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๑ พื้นที่ สํ าหรั บจอดรถเ ข็น 
คนพิการหรืออุปกรณ์สําหรบั
เก็บรถเข็นคนพิการ 

(๑) อยู่ใกล้บริเวณประตูรถ โดยมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  
๗๕ เซนติเมตร  และความยาวสุทธิไม่ น้อยกว่า ๑๓๐ 
เซนติเมตร โดยพื้นผิวเป็นวัสดุที่ป้องกันการลื่นไถล 

  (๒) ติดต้ังอุปกรณ์สําหรับยึดรถเข็นคนพิการที่สามารถปลดออก 
ได้ง่ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

  (๓) ติดสัญลักษณ์รูปคนพิการ และข้อความว่า “พื้นที่กําหนดให้
ใช้เฉพาะผู้ใช้รถเข็นคนพิการ” ตรงบริเวณพื้นที่จอดรถเข็น
คนพิการหรือบริเวณที่ติดต้ังอุปกรณ์สําหรับเก็บรถเข็น 
คนพิการ โดยสัญลักษณ์และข้อความดังกล่าวให้ติดต้ัง 
ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๒ ที่น่ังสําหรับคนพิการ (๑) จัดให้มีที่น่ังสาํหรบัคนพิการอย่างน้อยสองที่น่ังต่อหน่ึงขบวน 
ในบริเวณที่สามารถข้ึนและลงได้สะดวก โดยมีพื้นที่กว้าง
เพียงพอสําหรับการเก็บรถเข็นคนพิการไว้ใกล้กับตําแหน่ง 
ที่น่ังสําหรับคนพิการในกรณีที่คนพิการใช้รถเข็นคนพิการ 

  (๒) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งที่น่ังสําหรับคนพิการมีขนาด
และสัดส่วนที่เหมาะสม โดยสัญลักษณ์และข้อความดังกล่าว
ให้ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

  (๓) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 
 

๓ ป้ า ยแ สด ง อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ 
สิ่ ง อํ า น วยคว ามส ะดวก
สําหรับคนพิการ 

(๑) มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่อุปกรณ์ 
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสัญลักษณ์หรือตัวอักษร 
แสดงประเภทของอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมี
สีขาวและพื้นป้ายเป็นสีนํ้าเงิน หรือมีสีนํ้าเงินและพื้นป้าย
เป็นสีขาว 

  (๒) ป้ายควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีความชัดเจนมองเห็น 
ได้ง่าย 

  (๓) ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้
มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
 
 



 

 
 

๑๑

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๔ คู่มือการให้ความช่วยเหลือ 
แก่คนพิการแต่ละประเภท
สํ า ห รั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ดู แ ล 
ประจํารถไฟฟ้า  
 

(๑) 
 
 
(๒) 

คู่มือควรมีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 
คนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลประจํารถไฟฟ้า
สามารถช่วยเหลือคนพิการได้ในเบื้องต้น 
คู่มือควรมีเ น้ือหาสาระครอบคลุมสําหรับการให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท 
 

๕ คู่มื อแปลภาษาหรื อป้ าย
สัญลั กษณ์ภาษาสํ า หรั บ
เจ้าหน้าที่ประจํารถไฟฟ้า
เพื่อใช้สื่อสารกับคนพิการ 

(๑) มีคู่มือแปลภาษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของ 
คนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและทราบถึง 
ความต้องการของคนพิการ และสามารถสื่อความหมายกับ 
คนพิการได้ 

  (๒) มีป้ายสัญลักษณ์ภาษาที่จําเป็น เพื่อใช้ในการสื่อสารกับ 
คนพิการ โดยจัดทําในรูปแบบของป้ายตัวอักษรหรือป้าย 
สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายให้คนพิการเ ข้าใจได้แล ะ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๖ ป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการ 
ติดไว้บริเวณตัวรถด้านนอก
เพื่ อ ให้คนพิการทราบว่า 
เป็นรถที่จัดให้มีอุปกรณ์หรือ 
สิ่ ง อํ า น วยคว ามส ะดวก
สําหรับคนพิการ 

(๑) 
(๒) 
 
(๓) 

มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ 
ป้ายมีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสมสามารถมองเห็นได้  
อย่างชัดเจนจากระยะไกล 
ตําแหน่งการติดต้ังควรอยู่บริเวณข้างรถ หรือบริเวณทางข้ึน 
และลง โดยติดต้ังในตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่าง 
ชัดเจน และจัดให้มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษ 
 

๗ การประกาศแจ้งช่ือสถานี
ถัดไปสําหรับคนพิการทาง 
การเห็น และตัวอักษรไฟว่ิง
หรือป้ายบอกช่ือสถานีถัดไป
สําหรับคนพิการทางการได้
ยินหรือสื่อความหมาย 

(๑) 
 
(๒) 

การประกาศแจ้งช่ือสถานีถัดไปควรมีเสียงดังและสามารถ 
ได้ยินอย่างชัดเจนทุกบริเวณ 
ตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้ายบอกช่ือสถานีถัดไปควรมีขนาดใหญ่ 
เพียงพอสําหรับการมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยติดต้ัง 
ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีแสง
ส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 

  (๓) การประกาศแจ้งช่ือสถานีถัดไป หรือตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้าย
บอกช่ือสถานีถัดไปควรมีการประกาศหรอืแสดงป้ายเปน็การ
ล่วงหน้าโดยให้มีระยะเวลาพอสมควรเพ่ือให้คนพิการมีเวลา
เตรียมตัวก่อนที่จะถึงสถานีถัดไป 
 

 



 

 
 

๑๒

รายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในเรือโดยสารตามข้อ ๙ วรรคสอง 
 

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๑ อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือ
รถเข็นคนพิการข้ึนและลง
จากเรือ 

(๑) มีแป้นยกที่มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร  
และความยาวสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร โดยต้อง
รับนํ้าหนักคนพิการและรถเข็นคนพิการได้อย่างเหมาะสม 
และปลอดภัยเมื่อใช้งาน 

  (๒) เจ้าหน้าที่ประจําด้านท้ายเรือเป็นผู้ควบคุมการทํางาน  
อุปกรณ์ โดยระบบต้องทํางานเมื่อเรือจอดหยุดน่ิงเท่าน้ัน 

  (๓) มีระบบป้องกันมิให้รถเข็นคนพิการเคลื่อนที่ในขณะท่ี 
อุปกรณ์กําลังทํางาน โดยต้องทําการยึดรถเข็นคนพิการไว้ 
ก่อนที่แป้นยกจะทํางาน 

  (๔) มีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟกระพริบแสดงในขณะที่ 
ระบบกําลังทํางาน 
 

๒ ทางลาด (๑) มีความกว้างเพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ และมีความ 
ลาดชันในระดับที่รถเข็นคนพิการสามารถข้ึนและลงได้  
โดยต้องมีระบบป้องกันมิใหร้ถเข็นคนพิการตกจากทางลาด 

  (๒) รับนํ้าหนักคนพิการและรถเข็นคนพิการได้อย่างเหมาะสม 
และปลอดภัยเมื่อใช้งาน 

  (๓) มีระบบป้องกันมิให้รถเข็นคนพิการตกจากทางลาด โดยขอบ
มุมของทางลาดต้องไม่มีส่วนแหลมคม 

  (๔) ในกรณีที่ทางลาดเป็นแบบถอดได้ ต้องติดต้ังอย่างมั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัยในการใช้งาน และจัดเก็บในตําแหน่งที่
เหมาะสม 

  (๕) ในกรณีที่เป็นทางลาดแบบอัตโนมัติ ให้เจ้าหน้าที่ประจํา 
ด้านท้ายเรือเป็นผู้ควบคุมการทํางานอุปกรณ์ โดยระบบ
ต้องทํางานเมื่อเรือจอดหยุดน่ิง และมีสัญญาณเสียงหรือ
สัญญาณไฟกระพริบแสดงในขณะที่ระบบกําลังทํางาน 
 

๓ ทางข้ึนและลงเรือสําหรับ 
คนพิการ 

(๑) มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร โดยม ี
แสงสว่างเพียงพอ และพื้นผิวเป็นวัสดุที่ป้องกันการลื่นไถล   

  (๒) จัดให้มีพื้นที่รอคอยบริเวณใกล้กับทางข้ึนและลงเรือสําหรับ  
รถเข็นคนพิการ 



 

 
 

๑๓

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๓) ในกรณีที่เป็นทางต่างระดับควรมีทางลาดสําหรับรถเข็นคนพิการ  
โดยทางลาดต้องรับนํ้าหนักคนพิการและรถเข็นคนพิการ 
ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยเมื่อใช้งาน มีระบบป้องกัน 
มิให้รถเข็นคนพิการตกจากทางลาด และพื้นผิวเป็นวัสดุ 
ที่ป้องกันการลื่นไถล   

  (๔) มีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟกระพริบแสดงในขณะที ่
คนพิก ารหรื อ รถ เ ข็นคนพิ ก าร ข้ึนแล ะลงจาก เ รื อ 
โดยสัญญาณดังกล่าวแสดงผลทั้งบริเวณด้านท้ายเรือและ 
บริเวณผู้ขับเรือ 
 

๔ พื้นที่ สํ าหรั บจอดรถเ ข็น 
คนพิการหรืออุปกรณ์สําหรบั
เก็บรถเข็นคนพิการ 

(๑) อยู่ใกล้บริเวณทางข้ึนและลง มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ เซนติเมตร พื้นผิวเป็นวัสดุที่ป้องกันการลื่นไถลและมี
ระบบป้องกันมิให้รถเข็นคนพิการเคลื่อนที่ 

  (๒) ติดต้ังอุปกรณ์สําหรับยึดรถเข็นคนพิการท่ีสามารถปลดออก 
ได้ง่ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

  (๓) มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตในบริเวณพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นสําหรับ 
คนพิการ โดยติดต้ังในตําแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้คนพิการ 
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในกรณีที่อยู่ในตําแหน่งทีน่ั่ง
และในกรณีที่ล้มลงบนพื้น 

  (๔) ติดสัญลักษณ์รูปคนพิการ และข้อความว่า “พื้นที่กําหนดให้
ใช้เฉพาะผู้ใช้รถเข็นคนพิการ” ตรงบริเวณพื้นที่จอดรถเข็น
คนพิการหรือบริเวณที่ติดต้ังอุปกรณ์สําหรับเก็บรถเข็น 
คนพิการ โดยมีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสมสัญลักษณ์ 
และข้อความดังกล่าวให้ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็น 
ได้อย่างชัดเจน 

  (๕) ติดต้ังกริ่งให้สัญญาณให้เรือหยุดในบริเวณใกล้เคียงกับ 
พื้นที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการ และเมื่อกริ่งสัญญาณ 
ถูกกดต้องมีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟกระพริบบริเวณ 
เจ้าหน้าที่ประจําเรือด้านท้ายเรือ 
 
 
 



 

 
 

๑๔

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๕ ป้ า ย แ ส ด ง จํ า น ว น ที่ น่ั ง
สําหรับคนพิการ 

(๑) ป้ายและตัวอักษรควรมีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสม  
สามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจนจากบริ เ วณท่า เรือ  
โดยสีตัวอักษรและสีพื้นหลังควรเป็นสีที่ตัดกัน และวัสดุ  
สําหรับทําป้ายควรเป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อสภาพลมฟ้า
อากาศ 

(๒) มีสัญญาณเสียงสําหรับคนพิการทางการเห็น เพื่อแจ้ง  
จํานวนผู้โดยสารซึ่งเป็นคนพิการท่ีเรือสามารถบรรทุกได้ 

(๓) ตําแหน่งการติดต้ังควรอยู่บริเวณข้างเรือ หรือบริเวณทางข้ึน
และลงเรือ โดยติดต้ังในตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน และควรอยู่ไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับป้ายแสดง
จํานวนคนโดยสารของเรือ 
 

๖ ที่น่ังสําหรับคนพิการ (๑) จัดให้มีที่น่ังสําหรับคนพิการไม่น้อยกว่าร้อยละสี่ของจํานวน 
ผู้โดยสารที่บรรทุกได้ทั้งหมดในบริเวณที่สามารถข้ึนและลง 
ได้สะดวก โดยมีระยะห่างจากบริเวณเครื่องยนต์ที่เหมาะสม  
และมีแสงสว่างและการระบายอากาศที่ดี ในกรณีที่บริเวณ 
ที่น่ังสําหรับคนพิการอยู่ติดหน้าต่างควรติดต้ังกําบังลมหรือ 
วัสดุกันนํ้าสําหรับป้องกันลมหรือฝน 

(๒) ที่น่ังควรทําจากวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง โดยม ี 
ความสูงจากพื้นในระดับที่ เหมาะสมเพื่อให้คนพิการ  
สามารถเข้าถึงและใช้งานได้โดยสะดวก และมีพื้นที่กว้าง  
เพียงพอสําหรับการเก็บรถเข็นคนพิการไว้ใกล้กับตําแหน่ง  
ที่น่ังสําหรับคนพิการในกรณีที่คนพิการใช้รถเข็นคนพิการ 

(๓) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งที่น่ังสําหรับคนพิการ มีขนาด
และสัดส่วนที่เหมาะสม โดยสัญลักษณ์และข้อความดังกล่าว
ให้ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

(๔) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 
(๕) มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตในบริเวณที่น่ังสําหรับคนพิการ โดยติดต้ัง  

ในตําแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ทั้งในกรณีที่อยู่ในตําแหน่งที่ น่ังและในกรณีที ่
ล้มลงบนพื้น 
 



 

 
 

๑๕

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๗ ทางเดินภายในเรือสําหรับ 
คนพิการ 

(๑) พ้ืนทางเดินเป็นวัสดุที่ พ้ืนผิวไม่ลื่น มีความกว้างสําหรับ  
รถเข็นคนพิการ และไม่มีสิ่งกีดขวางในกรณีที่เป็นตะแกรง  
ต้องมีซี่หรือรูเล็กขนาดกว้างไม่เกิน ๑.๓๐ เซนติเมตร 

  (๒) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความม่ันคงและแข็งแรง 
๘ บันไดสําหรับคนพิการ (๑) ความกว้างของบันได และโครงสร้างของบันไดสามารถ  

รองรับการขึ้นและลงของรถเข็นคนพิการได้ ในกรณีที่ม ี 
ชานบันไดหักควรมีขนาดพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๑๒๐  
เซนติเมตร 

  (๒) พ้ืนบันไดใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน และพ้ืนผิวเป็น
วัสดุที่ป้องกันการลื่นไถล และขอบบันไดขั้นแรกควรทาส ี
ที่ตัดกับสภาพแวดล้อม 

  (๓) มีการติดต้ังราวจับบริเวณทางขึ้นและลง และตลอดแนวบันได 
  (๔) มีการติดต้ังสัญลักษณ์บอกทิศทางขึ้นและลง และมีแสงสว่าง

เพียงพอ 
 

๙ ห้ อ ง นํ้ า สํ าห รั บค น พิก า ร
สําหรับเรือโดยสารที่มีขนาด
เกินกว่าหกสิบตันกรอส 

(๑) 
 
(๒) 

มีพ้ืนที่กว้างสําหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งานได้อย่าง 
สะดวก และมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บรถเข็นคนพิการ 
มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความม่ันคงและแข็งแรง 

  (๓) พ้ืนห้องนํ้าเป็นวัสดุที่ พ้ืนผิวไม่ลื่น สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ 
ในห้องนํ้าควรมีลักษณะท่ีเหมาะสมสําหรับคนพิการ 

  (๔) มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดยติดต้ังในตําแหน่งที่เหมาะสมเพ่ือให ้
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ทั้งในกรณีที่อยู่ใน 
ตําแหน่งที่น่ังและในกรณีที่ล้มลงบนพื้น 

  (๕) มีสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟเพื่อขอความช่วยเหลือ 
  (๖) มีสัญญาณเตือนภัยทั้งภายนอกและภายในห้องนํ้า 

 
๑๐ ห้องนอนสํ าหรับคนพิการ

สํ า ห รั บ เ รื อ โ ด ย ส า ร ท่ี มี
ห้องนอน 

(๑) 
 
(๒) 

มีพ้ืนที่กว้างสําหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งานได้อย่าง 
สะดวก และมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บรถเข็นคนพิการ 
มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความม่ันคงและแข็งแรง 

  (๓) พ้ืนห้องนอนเป็นวัสดุที่พ้ืนผิวไม่ลื่น และมีอุปกรณ์อํานวย  
ความสะดวกที่มีลักษณะเหมาะสมสําหรับคนพิการ 

  (๔) มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดยติดต้ังในตําแหน่งที่เหมาะสมเพ่ือให ้
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ทั้งในกรณีที่อยู่ใน 
ตําแหน่งที่น่ังและในกรณีที่ล้มลงบนพื้น 

  (๕) มีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟเพื่อขอความช่วยเหลือ 



 

 
 

๑๖

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๑๑ ป้ า ย แส ด ง อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ 
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการ 

(๑) มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่อุปกรณ์ 
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสัญลักษณ์หรือตัวอักษร 
แสดงประเภทของอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมี
สีขาวและพื้นป้ายเป็นสีนํ้าเงิน หรือมีสีนํ้าเงินและพื้นป้าย
เป็นสีขาว 

  (๒) ป้ายควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีความชัดเจนมองเห็น 
ได้ง่าย 

  (๓) ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้
มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

๑๒ คู่มือการให้ความช่วยเหลือ 
แก่คนพิการแต่ละประเภท
สํ า ห รั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ดู แ ล 
ประจําเรือ  
 

(๑) 
 
 
(๒) 

คู่มือควรมีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 
คนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดูแลประจําเรือ
สามารถช่วยเหลือคนพิการได้ในเบื้องต้น 
คู่มือควรมีเ น้ือหาสาระครอบคลุมสําหรับการให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท 
 

๑๓ คู่มือแปลภาษาหรือป้ าย
สัญลั กษณ์ภาษาสํ าหรั บ
เจ้าหน้าที่ประจําเรือเพื่อใช้
สื่อสารกับคนพิการ 

(๑) มีคู่มือแปลภาษาที่สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของ 
คนพิการแต่ละประเภทเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและทราบถึง 
ความต้องการของคนพิการ และสามารถสื่อความหมายกับ 
คนพิการได้ 

  (๒) มีป้ายสัญลักษณ์ภาษาที่จําเป็นเพื่อใช้ในการสื่อสารกับ 
คนพิการ โดยจัดทําในรูปแบบของป้ายตัวอักษรหรือป้าย
สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายให้คนพิการเข้าใจได้และ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๑๔ การประกาศแจ้งช่ือท่าเทียบเรอื
ถั ด ไ ป สํ า ห รั บ คน พิ ก า ร 
ทางการเห็น และตัวอักษร
ไ ฟ ว่ิ ง ห รื อ ป้ า ย บ อ ก ช่ื อ 
ท่าเทียบเรือถัดไปสําหรับ 
คนพิการทางการได้ยินหรือ
สื่อความหมาย 

(๑) 
 
(๒) 

การประกาศแจ้งช่ือท่าเทียบเรือถัดไปควรมีเสียงดังและ 
สามารถได้ยินอย่างชัดเจนทุกบริเวณ 
ตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้ายบอกช่ือท่าเทียบเรือถัดไปควรม ี 
ขนาดใหญ่เพียงพอสําหรับการมองเห็นได้อย่างชัดเจน  
โดยติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  
และจัดให้มีแสงส่องสว่างเป็นพิ เศษทั้ งกลางวันและ  
กลางคืน 



 

 
 

๑๗

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๓) การประกาศแจ้งช่ือท่าเทียบเรือถัดไป หรือตัวอักษรไฟว่ิง 
หรือป้ายบอกช่ือท่าเทียบเรือถัดไป ควรมีการประกาศหรือ 
แสดงป้ายเป็นการล่วงหน้าโดยให้มีระยะเวลาพอสมควร 
เพื่อให้คนพิการมีเวลาเตรียมตัวก่อนที่จะถึงท่าเทียบเรือ 
ถัดไป 
 

๑๕ เจ้าหน้าที่ประจําเรือซึ่งผ่าน
การฝึกอบรมและมีคุณสมบัติ
ตรงกับความต้องการของ 
คนพิ ก ารแ ต่ ละประ เภท 
อย่างน้อยหน่ึงคนเพื่อให้บริการ
คนพิการในการข้ึนและลงเรือ 

(๑) 
 
 
(๒) 
 
 

เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมในเบื้องต้นเกี่ยวกับการ 
สื่อสารกับคนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถสื่อสาร
กับ คนพิการได้ 
เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน 
อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการเพื่อให้ 
คําแนะนําในการใช้งานที่ถูกต้องสําหรับคนพิการ 

  (๓) เจ้าหน้าที่ควรมีความสุภาพและใส่ใจในการให้บริการ 
 



 

 
 

๑๘

รายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการสําหรับอากาศยานขนส่งตามข้อ ๑๐ วรรคสอง 
 

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๑ ลิฟต์แบบแท่นยกสํ าหรั บ 
นําพาคนพิการหรือรถเข็น 
คนพิก าร ข้ึนและลงจาก
อากาศยาน 

(๑) 
 
 
(๒) 

มีความสูงในการให้บริการท่ีด้านหน้าแท่นยก (front platform) 
ต้ังแต่ ๒๖๕ เซนติเมตร และมีความสูงไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ 
เซนติเมตร 
โครงสร้างสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
หรือประมาณสิบสองคน 

  (๓) ส่วนที่ใช้บรรทุกสัมภาระ (van body) มีขนาดความกว้างสุทธิ
ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ เซนติเมตร ความยาวสุทธิไม่น้อยกว่า ๖๐๐ 
เซนติเมตร และความสูงสุทธิไม่น้อยกว่า ๒๒๐ เซนติเมตร 

  (๔) ส่วนที่ใช้บรรทุกสัมภาระ (van body) ต้องออกแบบให้รองรับ
รถเข็นคนพิการได้อย่างน้อยสี่คัน และรถลากเปลหามหน่ึงคัน 
โดยมีอุปกรณ์ในการยึดรถ 

  (๕) มีหลังคาและผนังที่ทําด้วยวัสดุทนทานและใส มีประตูเปิด 
และปิดเพื่อป้องกันมิให้ผู้โดยสารตกขณะลิฟต์แบบแท่นยก 
ทํางาน และมีระบบระบายอากาศที่ทําให้ไม่อึดอัดขณะใช้ 
บริการ รวมทั้งมีเก้าอี้พับได้อย่างน้อยสองที่ น่ัง สําหรับ
ผู้ดูแลคนพิการ 

  (๖) แท่นยก (platform) แยกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่ยึดติดถาวร
และส่วนที่ยืดออกได้ ส่วนที่ยึดติดถาวรควรมีขนาดกว้างเต็ม
ส่วนที่ใช้บรรทุกสัมภาระ (van body) โดยรองรับนํ้าหนักได้
อย่างน้อย ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ส่วนที่ยืดออกได้ควรมีขนาด
กว้างเต็มส่วนที่ยึดติดถาวรและสามารถติดต้ังบนส่วนของ
อากาศยานได้ โดยรองรับนํ้าหนักได้อย่างน้อย ๕๐๐ กิโลกรัม
และแท่นยก (platform) ทั้งสองส่วนให้มีราวจับที่มีความ
แข็งแรงและปลอดภัยตลอดแนวทั้งสองข้าง โดยมีความสูง
ประมาณ ๑๐๐ เซนติเมตร 

  (๗) มีอุปกรณ์กันกระแทกที่ทําจากยางติดต้ังในส่วนความกว้างของ
แท่นยก (platform) ที่ยืดออกได้ และส่วนท้ายของแท่นยก 
(platform) ที่ยืดออกได้ และต้องสามารถคล้องห่วงที่เดือยหมุน
ได้อย่างน้อย ๑๐ องศา ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา 

  (๘) มีไฟให้แสงสว่างที่แท่นยก (platform) ตลอดแนว โดยพื้นของ
แท่นยก (platform) ต้องมีพื้นผิวต่างสัมผัส และปูด้วยวัสดุ 
กันลื่น 



 

 
 

๑๙

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๙) แท่นยก (platform) ที่ยืดออกเพ่ือต่อกับอากาศยานจะต้อง
มีระบบหยุดขยายแท่นยก (platform) อัตโนมัติเมื่อขอบ
ของแท่นยก (platform) สัมผัสกับลําตัวของอากาศยาน 

  (๑๐) ส่วนที่ใช้บรรทุกสัมภาระ (van body) ต้องควบคุมได้ทั้ ง
ภายในตู้ขับข่ีและภายในส่วนที่ใช้บรรทุกสัมภาระ (van body) 
โดยต้องมีปุ่มหยุดฉุกเฉินที่ตู้ขับข่ีและภายในส่วนที่ใช้บรรทุก
สัมภาระ (van body) เพื่อปิดระบบการทํางานของเครื่อง 

  (๑๑) มีการควบคุมระบบและม ีปุ ่มหย ุดฉ ุก เฉ ินที ่ส ่วนท ้าย 
ใต้ส่วนที่ ใช้บรรทุกสัมภาระ (van body) และที่กําแพง
ส่วนท้ายภายในส่วนที่ ใช้บรรทุกสัมภาระ (van body) 
โดยติดตั้งบร ิเวณใดๆ ของแผ่นไม้ด้านหลังที่ใช้สําหรับ 
ยกสิ่งของ (tailgate) ขณะลิฟต์ยกข้ึนหรือลดระดับลง 

  (๑๒) มีระบบลดระดับฉุกเฉินในกรณีเครื่องเกิดความผิดพลาด 
  (๑๓) มีไฟสีแดงสี่ดวงติดต้ังบริเวณภายนอกของส่วนที่ใช้บรรทุก

สัมภาระ (van body) ใกล้กับหลังคา และมีไฟให้แสงสว่าง
ภายในส่วนที่ใช้บรรทุกสัมภาระ (van body) 

  (๑๔) ติดต้ังถังดับเพลิงประเภทสารเคมีแห้ง A B C ซึ่งมีมาตรฐาน
อย่างน้อย ๑๐ lb., และ fire rating 6A 20 
 

๒ ที่น่ังสําหรับคนพิการ (๑) ไม่อยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินในอากาศยาน 
  (๒) ในกรณีที่คนพิการมีผู้ดูแลคนพิการ ให้จัดที่น่ังสําหรับผู้ดูแล 

คนพิการโดยน่ังในบริเวณเดียวกัน หรือจัดที่น่ังสําหรับ 
ผู้ดูแลคนพิการในบริเวณที่คนพิการร้องขอ 

  (๓) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งที่ น่ังสําหรับคนพิการ  
มีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสม โดยสัญลักษณ์และข้อความ
ดังกล่าวให้ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

  (๔) มีสัญญาณไฟเพื่อขอความช่วยเหลือแสดงบริเวณเจ้าหน้าที่ 
ดูแลประจําอากาศยานเมื่อสัญญาณถูกกด 
 

๓ ห้องนํ้าสําหรับคนพิการ (๑) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 
  (๒) สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องนํ้าควรมีลักษณะที่เหมาะสม 

สําหรับคนพิการ 
  (๓) มีสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟเพื่อขอความช่วยเหลือ  

แสดงบริเวณเจ้าหน้าที่ดูแลประจําอากาศยานเมื่อสัญญาณ  
ถูกกด 



 

 
 

๒๐

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๔ ป้ า ยแ สด ง อุ ป ก ร ณ์ห รื อ 
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ 
คนพิการ 

(๑) มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่อุปกรณ์ 
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสัญลักษณ์หรือตัวอักษร 
แสดงประเภทของอุปกรณ์หรือสิง่อํานวยความสะดวก โดยมี 
สีขาวและพื้นป้ายเป็นสีนํ้าเงิน หรือมีสีนํ้าเงินและพื้นป้าย
เป็นสีขาว 

  (๒) ป้ายควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีความชัดเจนมองเห็น 
ได้ง่าย 

  (๓) ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มี
แสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

๕ คู่มือแนะนําการใช้บริการ
อากาศยานสําหรับคนพิการ
แต่ละประเภท 

(๑) 
 
(๒) 

คู่มือมีความ ชัดเ จนและสื่ อความหมายให้ คนพิ การ 
แต่ละประเภทเข้าใจได้ 
คู่มือควรมีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์  
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เพื่อการใช้งาน 
ที่ถูกต้อง 
 

๖ คู่มือการให้ความช่วยเหลือ 
แก่คนพิการแต่ละประเภท
สําหรับเจ้าหน้าที่ดูแลประจํา
อากาศยานและเจ้าหน้าที่
ให้บริการภาคพ้ืนของอากาศ
ยานน้ัน 
 

(๑) 
 
 
(๒) 
 
(๓) 

คู่มือควรมีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 
คนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือ 
คนพิการได้ในเบื้องต้น 
คู่มือควรมีเ น้ือหาสาระครอบคลุมสําหรับการให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท 
 คู่มือควรมีโปรแกรมการฝึกอบรมและวิธีปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน 

๗ คู่ มื อแปลภาษาหรื อป้ าย
สั ญลั กษณ์ ภาษาสํ าหรั บ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ดู แ ล ป ร ะ จํ า 
อากาศยานเพ่ือใช้สื่อสารกับ 
คนพิการ 
 

(๑) 
 
 
 
(๒) 

มีคู่มือแปลภาษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของ 
คนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและทราบถึง 
ความต้องการของคนพิการ และสามารถสื่อความหมายกับ  
คนพิการได้ 
มีป้ายสัญลักษณ์ภาษาที่จําเป็นเพื่อใช้ในการสื่อสารกับ
คนพิการ โดยจัดทําในรูปแบบของป้ายตัวอักษรหรือป้าย
สั ญลั กษ ณ์ ที่ สื่ อ ค ว ามหมา ย ให้ คนพิ ก า ร เ ข้ า ใ จ ไ ด้  
และมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 
 



 

 
 

๒๑

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๘ การประกาศเตือนสําหรับ 
คนพิการทางการเห็น และ
ตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้ายแสดง
ความหมายสําหรับคนพิการ  
ท า ง ก า ร ไ ด้ ยิ น ห รื อ สื่ อ
ความหมาย 

(๑) 
 
 
 
(๒) 

เป็นการแจ้งเกี่ยวกับความล่าช้า การเปลี่ยนแปลง หรือการ 
ยกเลิ กตาราง เวลาการบิน  การเปลี่ ยนอากาศยาน  
การให้บริการบนอากาศยาน หรือการจัดเก็บและคืน  
สัมภาระ 
การประกาศควรมีเสียงดังและสามารถได้ยินอย่างชัดเจน 
ทุกบริเวณ 

  (๓) ตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้ายแสดงความหมายควรมีขนาดใหญ่ 
เพียงพอสําหรับการมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยติดต้ัง 
ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้ม ี
แสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

๙ เ จ้ า ห น้ า ที่ ดู แ ล ป ร ะ จํ า 
อากาศยานและเจ้าหน้าที่
ให้บริการภาคพ้ืนของอากาศ
ยานน้ัน ซึ่งผ่านการฝึกอบรม
และมีคุณสมบัติตรงกับความ
ต้องการของคนพิการแต่ละ
ประเภทอย่างน้อยหน่ึงคน
เพื่อให้บริการคนพิการ 
 

(๑) 
 
 
(๒) 
 
 
(๓) 

เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมในเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
การสื่อสารกับคนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถ
สื่อสารกับ คนพิการได้ 
เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน 
อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เพื่อให้ 
คําแนะนําในการใช้งานที่ถูกต้องสําหรับคนพิการ 
เจ้าหน้าที่ควรมีความสุภาพและใส่ใจในการให้บริการ 

 
 



 

 
 

๒๒

รายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในสถานีขนส่งผู้โดยสารตามข้อ ๑๑ วรรคสอง 
 

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๑ ประตูสําหรับคนพิการ (๑) ประตูสามารถเปิดและปิดได้ง่าย 
  (๒) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานผลักหรือเลื่อนต้องมีพื้นที่ว่าง

บริเวณที่ประตูเปิดออก โดยมีขนาดกว้างเพียงพอสําหรับ
รถเข็นคนพิการ 

  (๓) ประตูที่มีระบบเปิดและปิดแบบอัตโนมั ติต้องมีปุ่มกดที ่
คนพิการสามารถควบคุมการเปิดและปิดประตูได้ด้วยตนเอง  
ทั้งภายในและภายนอก 

  (๔) ในกรณีที่ประตูเป็นกระจกให้ติดต้ังเครื่องหมายหรือแถบสี 
ที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๒ ที่ น่ังสําหรับคนพิการหรือ
พื้นที่ สํ าหรั บจอดรถเ ข็น 
คนพิการ 

(๑) จัดให้มีที่ น่ังสําหรับคนพิการ และมีพื้นที่กว้างเพียงพอ
สําหรับการจอดรถเข็นคนพิการไว้ใกล้กับตําแหน่งที่ น่ัง
สําหรับคนพิการ 

  (๒) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งที่น่ังสาํหรบัคนพิการ มีขนาด
และสัดส่วนที่เหมาะสม โดยสัญลักษณ์และข้อความดังกล่าว
ให้ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

  (๓) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 
  (๔) จํานวนที่น่ังสําหรับคนพิการหรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็น 

คนพิการ ให้กําหนดดังน้ี 
   (๔.๑) จํานวนที่น่ังสี่ที่น่ังถึงย่ีสิบห้าที่น่ัง ให้มีที่น่ังสําหรับ 

 คนพิการ หรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการหน่ึงที ่
   (๔.๒) จํานวนที่ น่ังย่ีสิบหกที่ น่ังถึงห้าสิบที่ น่ัง ให้มีที่ น่ัง 

 สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สําหรับจอดรถเข็น 
 คนพิการสองที่ 

   (๔.๓) จํานวนที่น่ังห้าสิบเอ็ดที่น่ังถึงสามร้อยที่น่ัง ให้มีที่น่ัง 
สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สํ าหรับจอดรถเ ข็น 
คนพิการสี่ที่ 

   (๔.๔) จํานวนที่น่ังสามร้อยหน่ึงที่น่ังถึงห้าร้อยที่น่ัง ให้มีที่น่ัง 
สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สํ าหรับจอดรถเ ข็น 
คนพิการหกที่ 

   (๔.๕) ในกรณีที่มีที่น่ังเกินกว่าห้าร้อยที่น่ังข้ึนไป ให้เพิ่มที่น่ัง 
สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สํ าหรับจอดรถเ ข็น 
คนพิการหน่ึงที่ต่อทุกหน่ึงร้อยที่น่ังที่เพิ่มข้ึน 



 

 
 

๒๓

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๕) จัดที่น่ังสําหรับผู้ทําหน้าที่ล่ามภาษามือ โดยให้มีแสงสว่าง  
เพียงพอที่คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๓ ทางลาด (๑) มีทางลาดในบริ เวณพื้นที่ ต่างระดับ โดยพื้นผิวเป็นวัสดุ 
ที่ป้องกันการลื่นไถล และติดต้ังราวกันตก 

  (๒) ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาด 
  (๓) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 

 

๔ บันไดและราวจับสํ าหรับ 
คนพิการ 

(๑) พื้นผิวของบันไดเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  
๑๕๐ เซนติเมตร 

  (๒) มีชานพักทุกระยะในแนวด่ิงไม่เกิน ๒๐๐ เซนติเมตร 
  (๓) บันไดมีลูกต้ังสูงไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร โดยลูกต้ังต้องไม่ม ี

ช่องเปิดโล่ง และมีลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า ๒๘ เซนติเมตร 
  (๔) บริเวณที่ว่างใต้บันไดและทางลาดให้มีราวปิดกั้นเพื่อป้องกัน 

การเข้าไปบริเวณดังกล่าว หรือมีขอบทางสัญจรกั้น โดยมี 
พื้นผิวต่างสัมผัส 

  (๕) ราวจับทําด้วยวัสดุผิวเรียบ มีลักษณะกลม มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๓ ถึง ๔ เซนติเมตร ติดต้ังสูงจากพื้น ๘๐ ถึง ๙๐ 
เซนติเมตร และในกรณีที่เป็นกําแพงพื้นผิวเรียบให้ติดต้ัง 
ห่างจากผนังอย่างน้อย ๕ เซนติเมตร โดยสูงจากจุดยึด 
อย่างน้อย ๑๒ เซนติเมตร 
 

๕ พื้ นผิ ว ต่ า งสั มผั สสํ าหรั บ 
คนพิการทางการเห็น 

(๑) ให้มีพื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกต่างไปจากพื้นผิว 
และสีในบริเวณข้างเคียงที่พื้น และบริเวณพื้นที่ต่างระดับ 
ดังต่อไปน้ี 

   (๑.๑) ทางข้ึนและทางลงของทางลาดหรือบันได  
(๑.๒) พื้นด้านหน้าและด้านหลังของประตูทางเข้าอาคาร 
(๑.๓) พื้นด้านหน้าของประตูห้องนํ้า 
(๑.๔) พื้นทางเข้าและทางออกของประตูลิฟต์ 
(๑.๕) พื้นบริเวณทางออกฉุกเฉิน 
(๑.๖) บริเวณที่เป็นทางแยกหรือทางเลี้ยวในอาคาร 
 

๖ ช่องขายต๋ัวโดยสารสําหรับ
คนพิการ  และช่องเก็บ ต๋ัว
สําหรับคนพิการ 

(๑) 
 
(๒) 

มีพื้นที่กว้างสําหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งานได้อย่าง 
สะดวก และพื้นเป็นวัสดุที่พื้นผิวไม่ลื่น 
มีความสูงจากพื้นในระดับที่รถเข็นคนพิการสามารถใช้งานได้ 



 

 
 

๒๔

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๓) มีพื้นผิวต่างสัมผัสในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง 
  (๔) มีทางลาดในกรณีพื้นมีความต่างระดับ 
  (๕) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 

 
๗ อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือ

รถเข็นคนพิการข้ึนและลง
จากรถ 

(๑) มีแป้นยกที่สามารถนําพาคนพิการ หรือยกรถเข็นคนพิการ 
ข้ึนและลงจากรถ โดยต้องรับนํ้าหนักคนพิการและรถเข็น 
คนพิการได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยเมื่อใช้งาน 

  (๒) มีระบบป้องกันมิให้รถเข็นคนพิการเคลื่อนที่ในขณะที่ 
อุปกรณ์กําลังทํางาน โดยต้องทําการยึดรถเข็นคนพิการไว้ 
ก่อนที่แป้นยกจะทํางาน 

  (๓) มีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟกระพริบแสดงในขณะที่ 
ระบบกําลังทํางาน 
 

๘ ห้องนํ้าสําหรับคนพิการ (๑) มีพื้นที่กว้างสําหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งานได้อย่าง 
สะดวก และมีพื้นที่ในการจัดเก็บรถเข็นคนพิการ 

  (๒) มีทางลาดในกรณีที่มีพื้นภายในห้องนํ้ามีความต่างระดับกับ 
พื้นภายนอก 

  (๓) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 
  (๔) พื้นห้องนํ้าเป็นวัสดุที่พื้นผิวไม่ลื่น สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ 

ในห้องนํ้าควรมีลักษณะที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ 
  (๕) ประตูห้องนํ้าควรอยู่ในลักษณะที่เป็นการเปิดออกทางด้านนอก 

หรือเป็นประตูบานเลื่อน 
  (๖) มีสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟเพื่อขอความช่วยเหลือ 
  (๗) มีสัญญาณเตือนภัยทั้งภายนอกและภายในห้องนํ้า 

 
๙ ลิฟต์สําหรับคนพิการ (๑) ประตูลิฟต์และพื้นที่ภายในลิฟต์ควรมีความกว้างเพียงพอ 

สําหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งานได้อย่างสะดวก  
โดยติดต้ังราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ 

  (๒) มีระบบแสงเพ่ือป้องกันไม่ให้ประตูหนีบผู้โดยสาร และมี 
ปุ่มกดลิฟต์สําหรับคนพิการโดยติดต้ังในระดับที่รถเข็น 
คนพิการสามารถใช้งานได้โดยสะดวก รวมทั้งมีระบบเสียง 
แจ้งเตือนและบอกช้ันต่างๆ ภายในลิฟต์ 
 



 

 
 

๒๕

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๓) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้อง ให้มีสัญญาณไฟเตือนภัยภายในลิฟต์ 
สําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายโดยเป็นแสงไฟ
กระพริบสีแดง และในกรณีที่ผู้อยู่ภายนอกลิฟต์รับทราบแล้ว
และอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือให้ ไฟกระพริบ
เปลี่ยนเป็นสีเขียว รวมทั้งให้มีสัญญาณเสียงเตือนภัยสําหรับ
คนพิการทางการเห็น 

  (๔) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อกับ
ภายนอก โดยที่แป้นโทรศัพท์มีอักษรสําหรับคนพิการ
ทางการเห็น และติดต้ังในระดับที่รถเข็นคนพิการสามารถ 
ใช้งานได้โดยสะดวก 

  (๕) มีระบบเสียงและแสงเพื่อแจ้งข้อมูลทั้งบริเวณภายในและ 
ภายนอกลิฟต์ 

๑๐ โทรศัพท์สาธารณะสําหรับ 
คนพิการ 

(๑) ด้านหน้าโทรศัพท์ควรมีพื้นที่กว้างเพียงพอสําหรับรถเข็น 
คนพิการในการใช้งานได้อย่างสะดวก หรือมีพื้นที่กว้าง 
อย่างน้อย ๑๕๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร  และไม่กีดขวาง 
ทางสัญจร รวมทั้งควรมีการติดต้ังที่น่ังแบบพับได้ 

  (๒) ความสูงของโทรศัพท์หรือช้ันวางโทรศัพท์ควรอยู่ในระดับที่ 
รถเข็นคนพิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกหรือมีระดับ
ความสูงไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร และบริเวณใต้โทรศัพท ์
หรือช้ันวางโทรศัพท์มีพื้นที่กว้างเพียงพอสําหรับรถเข็น 
คนพิการในการเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 

  (๓) ช่องหยอดเหรียญหรือที่เสียบบัตรโทรศัพท์และจอแสดง
ข้อมูล ควรอยู่ด้านหน้าและสูงจากระดับพื้นในระดับที่รถเข็น
คนพิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกหรือมีความสูง 
ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๑๑๐ เซนติเมตร 

  (๔) สายโทรศัพท์ควรมีความยาวเพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ
ในการใช้งานได้อย่างสะดวกหรือมีความยาวไม่น้อยกว่า  
๗๕ เซนติเมตร 

  (๕) แป้นโทรศัพท์ควรเป็นแบบปุ่มกด และมีอักษรสําหรับ 
คนพิการทางการเห็น 

  (๖) ในกรณีเป็นตู้โทรศัพท์ ควรติดต้ังในตําแหน่งที่รถเ ข็น 
คนพิการสามารถเข้าไปใช้งานได้ทั้งทางตรงและทางขนาน  
และควรมีพื้นที่ภายในกว้างเพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ  
ในการใช้งานได้อย่างสะดวก รวมทั้งพื้นบริเวณภายในและ  
ภายนอกควรเรียบเสมอกัน 



 

 
 

๒๖

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๗) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือ 
สื่อความหมายควรมีเครื่องช่วยฟังและเครื่องขยายความดัง
เสียง หรือติดต้ังในรูปแบบโทรศัพท์ข้อความ 

  (๘) ในบริเวณที่มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ ควรมีโทรศัพท ์ 
สําหรับคนพิการและโทรศัพท์สําหรับคนพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมายอย่างน้อยหน่ึงเครื่อง 

  (๙) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งที่มีการให้บริการโทรศัพท์ 
สาธารณะสําหรับคนพิการ โดยป้ายมีขนาดและสัดส่วนที่
เหมาะสม รวมทั้งติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 
 

๑๑ ที่จอดรถสําหรับคนพิการ (๑) ในกรณีมีที่จอดรถให้มีที่จอดรถสําหรับคนพิการ โดยกําหนด  
ดังน้ี 

   (๑.๑) จํานวนที่จอดรถต้ังแต่สิบคันแต่ไม่เกินห้าสิบคัน ให้มี 
ที่จอดรถสําหรับคนพิการอย่างน้อยหน่ึงคัน 

   (๑.๒) จํานวนที่จอดรถต้ังแต่ห้าสิบเอ็ดคันแต่ไม่เกินหน่ึงร้อยคัน  
ให้มีที่จอดรถสําหรับคนพิการอย่างน้อยสองคัน 

   (๑.๓) จํานวนที่จอดรถต้ังแต่หน่ึงร้อยหน่ึงคันข้ึนไป ให้ม ี
ที่จอดรถสําหรับคนพิการอย่างน้อยสองคัน และ
เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคันสําหรับที่จอดรถทุกจํานวนรถ 
หน่ึงร้อยคันที่เพิ่มข้ึน เศษของหน่ึงร้อยคันหากเกิน
กว่าห้าสิบคันให้คิดเป็นหน่ึงร้อยคัน 

  (๒) ที่จอดรถสําหรับคนพิการให้จัดไว้ใกล้ทางเข้าและออกอาคาร 
ให้มากที่สุด มีพื้นผิวเรียบ เสมอกัน มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ
บนพื้นของที่จอดรถ และมีป้ายแสดงที่จอดรถของคนพิการ
ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 
 

๑๒ พื้ นที่ สํ า ห รั บ ห นี ภั ยขอ ง 
คนพิการ 

(๑) มีพื้นที่กว ้างเพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ และอยู่ใน  
บริเวณที่สามารถออกจากสถานีได้สะดวกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

  (๒) มีอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการช่วยเหลือคนพิการแต่ละประเภท 
  (๓) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงพ้ืนทีส่ําหรบัหนีภัยของคนพิการ โดยมี

ขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสม รวมทั้งติดต้ังในบริเวณที่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

  (๔) มีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟเพื่อขอความช่วยเหลือ 



 

 
 

๒๗

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๑๓ ป้ า ยแ สด ง อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ 
สิ่ ง อํ า น วยคว ามส ะดวก
สําหรับคนพิการ 

(๑) มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่อุปกรณ์ 
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสัญลักษณ์หรือตัวอักษร 
แสดงประเภทของอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมี
สีขาวและพื้นป้ายเป็นสีนํ้าเงิน หรือมีสีนํ้าเงินและพื้นป้าย
เป็นสีขาว 

  (๒) ป้ายควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีความชัดเจนมองเห็น 
ได้ง่าย 

  (๓) ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้
มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

๑๔ แผนที่การเดินทางสําหรับ 
คนพิการทางการเห็น 

(๑) 
(๒) 

จัดทําในรูปแบบที่คนพิการทางการเห็นสามารถใช้งานได้ 
มีข้อมูลเช่นเดียวกับแผนที่การเดินทางทั่วไป หรืออย่างน้อย 
ต้องมีข้อมูลที่จําเป็นเบื้องต้นสําหรับการเดินทาง 
 

๑๕ การประกาศเตือนภัยสําหรับ
ค น พิ ก า ร ท า ง ก า ร เ ห็ น 
แล ะ ตั วอั ก ษร ไฟ ว่ิ ง ห รื อ
สัญญาณไฟเตือนภัยสําหรับ
คนพิการทางการได้ยินหรือ
สื่อความหมาย  

(๑) 
 
(๒) 

การประกาศควรมีเสียงดังและสามารถได้ยินอย่างชัดเจน 
ทุกบริเวณทั้งภายในสถานีและภายในห้องนํ้าของสถานี 
ตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้ายแสดงความหมายควรมีขนาดใหญ่ 
เพียงพอสําหรับการมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยติดต้ัง 
ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งภายในสถานี 
และภายในห้องนํ้าของสถานี และจัดให้มีแสงส่องสว่าง 
เป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

๑๖ การประกาศข้อมูลสําหรับ 
ค น พิ ก า ร ท า ง ก า ร เ ห็ น  
และตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้าย
แสดงความหมายสําหรับ 
คนพิการทางการได้ยินหรือ
สื่อความหมาย  
 

(๑) 
 
(๒) 
 
(๓) 

เป็นการแจ้งเกี่ยวกับความล่าช้า การเปลี่ยนแปลง หรือ 
การยกเลิกการให้บริการ และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ 
การประกาศควรมีเสียงดังและสามารถได้ยินอย่างชัดเจน 
ทุกบริเวณ 
ตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้ายแสดงความหมายควรมีขนาดใหญ่ 
เพียงพอสําหรับการมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยติดต้ัง 
ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีแสง
ส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 

    
 
 



 

 
 

๒๘

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๑๗ คู่มือการให้ความช่วยเหลือ 
แก่คนพิการแต่ละประเภท
สําหรับเจ้าหน้าที่ดูแลประจํา
สถานี  
 

(๑) 
 
 
(๒) 

คู่มือควรมีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 
คนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลประจําสถานี
สามารถช่วยเหลือคนพิการได้ในเบื้องต้น 
คู่มือควรมีเ น้ือหาสาระครอบคลุมสําหรับการให้ความ
ช่วยเหลือคนพกิารทุกประเภท 
 

๑๘ คู่มื อแปลภาษาหรื อป้ าย
สัญลั กษณ์ภาษาสํ า หรั บ
เ จ้ า ห น้ าที่ ป ร ะ จํ า ส ถ า นี 
เพื่อใช้สื่อสารกับคนพิการ 

(๑) มีคู่มือแปลภาษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของ 
คนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและทราบถึง 
ความต้องการของคนพิการ และสามารถสื่อความหมายกับ 
คนพิการได้ 

  (๒) มีป้ายสัญลักษณ์ภาษาที่จําเป็น เพื่อใช้ในการสื่อสารกับ 
คนพิการ โดยจัดทําในรูปแบบของป้ายตัวอักษรหรือป้าย 
สัญลั กษ ณ์ ที่ สื่ อ ค ว าม หมา ย ให้ คนพิ ก า ร เ ข้ า ใ จ ไ ด้  
และมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๑๙ เ จ้ า ห น้ าที่ ป ร ะ จํ า ส ถ า นี 
ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมี
คุณส มบั ติ ต ร ง กั บ ค วา ม
ต้องการของคนพิการแต่ละ
ประเภทอย่างน้อยหน่ึงคน
เพื่อให้บริการคนพิการ 

(๑) 
 
 
(๒) 

เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมในเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
การ สื่อสารกับคนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถ
สื่อสารกับ คนพิการได้ 
เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน 
อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เพื่อให้ 
คําแนะนําในการใช้งานที่ถูกต้องสําหรับคนพิการ 

  (๓) เจ้าหน้าที่ควรมีความสุภาพและใส่ใจในการให้บริการ 
 

 
 



 

 
 

๒๙

รายการอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน  
ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทานตามข้อ ๑๒ วรรคสอง 

 
 

ลําดับท่ี 
 

 
รายการอุปกรณ์  

หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

  
ลักษณะ 

๑ ทางเท้าสําหรับคนพิการ (๑) พื้นทางเท้าต้องเรียบไม่ลื่น มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 
 ๑๕๐ เซนติเมตร 

  (๒) บ่อพักของท่อระบายนํ้าให้มีฝาปิดสนิท ในกรณีที่ฝาปิดเป็น 
ตะแกรง ต้องมีซี่ หรือรู เล็กขนาดกว้างไม่ เกิน  ๑ .๓๐ 
เซนติเมตร เพื่อป้องกันมิให้ไม้เท้า ไม้คํ้ายัน หรืออุปกรณ์
ช่วยเดินอื่น ๆ  หรือล้อรถเข็นคนพิการตกลงไป 

  (๓) ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จําเป็นบนทางเท้า เช่น ลวดขึง  
เสาไฟฟ้า ป้ายบอกทาง ตู้ไปรษณีย์ ตู้โทรศัพท์ หรือต้นไม ้ 
ควรจัดให้อยู่ในแนวเดียวกันและมีพื้นผิวต่างสัมผัสก่อนถึง  
สิ่งกีดขวางน้ัน 

  (๔) รางระบายนํ้าที่ไม่มีฝาปิดให้อยู่นอกทางเท้า 
  (๕) อุปกรณ์บังแดดหรือฝนของอาคารริมทางเท้า ขณะใช้งาน 

ให้อยู่ในระดับที่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร และ
อุปกรณ์สําหรับยึดหรือชักรอกต้องไม่อยู่ในทางเท้า 

  (๖) ให้มีทางลาดจากทางเท้าลงสู่พื้นถนน ทางข้ามถนน ทางแยกถนน
หรือซอย และเกาะกลางถนน 

  (๗) ให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง บริเวณจุดรับ 
และส่ง บริเวณอันตราย บริเวณที่มีการหักมุม บริเวณที่มี 
ทางแยก หรือบริเวณทางต่างระดับ 

  (๘) พื้นผิวต่อเน่ืองระหว่างพื้นถนนกับทางลาดต้องเรียบและ 
ไม่ขรุขระ 

  (๙) มีราวก ันตกและที ่หย ุดล ้อ เลื ่อนในบริ เวณที่อันตราย 
เพื่อป้องกันอันตรายและป้องกันการลื่นไถลของรถเข็น 
คนพิการ 
 

๒ สั ญ ญ าณ ข้ า ม ถน นแ ล ะ 
ท า ง ข้ า ม ถ น น สํ า ห รั บ 
คนพิการ 

(๑) สัญญาณข้ามถนนให้มีสัญญาณไฟสําหรับคนพิการทางการ
ได้ยินและสื่อความหมาย และสัญญาณเสียงสําหรับคนพิการ
ทางการเห็น โดยสัญญาณเสียงให้มีเสียงดังแตกต่างกัน 
เป็นสองระยะ ในระยะแรกเป็นเสียงปกติ และระยะที่สอง
เป็นเสียงถ่ีข้ึนเมื่อใกลจ้ะสิ้นสดุเวลาของสัญญาณให้ข้ามถนน 

  (๒) ทางข้ามถนนที่ ไม่มีสัญญาณไฟจราจรและมีพื้นผิ วที่ 
ต่างระดับกัน ให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสและทางลาด 



 

 
 

๓๐

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

  
ลักษณะ 

๓ ทางลาด (๑) มีทางลาดในบริ เวณพื้นที่ ต่างระดับ โดยพื้นผิวเป็นวัสดุ 
ที่ป้องกันการลื่นไถล และติดต้ังราวกันตก 

  (๒) ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาด 
  (๓) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 

 
๔ พื้ นผิ ว ต่ า งสั มผั สสํ าหรั บ 

คนพิการทางการเห็น 
(๑) ให้มีพื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกต่างไปจากพื้นผิว 

และสีในบริเวณข้างเคียงที่พื้น และบริเวณพื้นที่ต่างระดับ 
ดังต่อไปน้ี 

   (๑.๑) ทางข้ึนและทางลงของทางลาดหรือบันได  
(๑.๒) พื้นด้านหน้าและด้านหลังของประตูทางเข้าอาคาร 

   (๑.๓) พื้นด้านหน้าของประตูห้องนํ้า 
(๑.๔) พื้นทางเข้าและทางออกของประตูลิฟต์ 
(๑.๕) พื้นบริเวณทางออกฉุกเฉิน 
(๑.๖) บริเวณที่เป็นทางแยกหรือทางเลี้ยวในอาคาร 
 

๕ สะพานลอยข้ามถนนสําหรับ
คนพิการ 

(๑) 
(๒) 

ทางข้ึนและลงมีทางลาดหรือลิฟต์ 
ในกรณีที่เป็นทางลาด ให้มีลักษณะดังต่อไปน้ี 

   (๒.๑) มีความยาวสุทธิช่วงละไม่เกิน ๖๐๐ เซนติเมตร  
 ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร และ  
 ความลาดชันไม่เกิน ๑ ต่อ ๑๒ 

   (๒.๒) มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตรค่ันระหว่าง
ทางลาด 

   (๒.๓) ราวจับควรมีลักษณะกลม เรียบ และมีความมั่นคง
แข็งแรง 

   (๒.๔) ติดต้ังราวกันตกและที่หยุดล้อเลื่อนเพ่ือป้องกัน 
 การลื่นไถลของรถเข็นคนพิการ 

  (๓) ในกรณีที่เป็นลิฟต์ ให้มีลักษณะดังต่อไปน้ี 
   (๓.๑) ประตูลิฟต์และพื้นที่ภายในลิฟต์ควรมีความกว้าง 

 เพียงพอ สําหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งานได้ 
 อย่างสะดวก โดยติดต้ังราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ 

   (๓.๒) มีระบบแสงเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูหนีบผู้โดยสาร  
 และมีปุ่มกดลิฟต์สําหรับคนพิการโดยติดต้ังในระดับที ่
 รถเข็นคนพิการสามารถใช้งานได้โดยสะดวก รวมทั้ง 
 มีระบบเสียงแจ้งช้ันต่าง ๆ ภายในลิฟต์ 



 

 
 

๓๑

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

  
ลักษณะ 

   (๓.๓) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้อง ให้มีสัญญาณไฟเตือนภัยภายใน
ลิฟต์สําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
โดยเป็ นแสงไฟกระพริบสี แดง  และในกร ณีที่ 
ผู้อยู่ภายนอกลิฟต์รับทราบแล้วและอยู่ระหว่างการให ้
ความช่วยเหลือให้ไฟกระพริบเปลี่ยนเป็นสี เขียว  
รวมทั้งให้มีสัญญาณเสียงเตือนภัยสําหรับคนพิการ 
ทางการเห็น 

   (๓.๔) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อ 
กับภายนอก โดยที่แป้นโทรศัพท์มีอักษรสําหรับ 
คนพิการทางการเห็น และติดต้ังในระดับที่รถเข็น 
คนพิการสามารถใช้งานได้โดยสะดวก 

   (๓.๕) มีระบบเสียงและแสงเพื่อแจ้งข้อมูลทั้งบริเวณภายใน 
และภายนอกลิฟต์ 

๖ โทรศัพท์สาธารณะสําหรับ 
คนพิการ 

(๑) ด้านหน้าโทรศัพท์ควรมีพื้นที่กว้างเพียงพอสําหรับรถเข็น 
คนพิการในการใช้งานได้อย่างสะดวก หรือมีพื้นที่กว้าง 
อย่างน้อย ๑๕๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร  และไม่กีดขวาง 
ทางสัญจร รวมทั้งควรมีการติดต้ังที่น่ังแบบพับได้ 

  (๒) ความสูงของโทรศัพท์หรือช้ันวางโทรศัพท์ควรอยู่ในระดับที่ 
รถเข็นคนพิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกหรือมีระดับ
ความสูงไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร และบริเวณใต้โทรศัพท ์
หรือช้ันวางโทรศัพท์มีพื้นที่กว้างเพียงพอสําหรับรถเข็น 
คนพิการในการเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 

  (๓) ช่องหยอดเหรียญหรือที่เสียบบัตรโทรศัพท์และจอแสดง
ข้อมูล ควรอยู่ด้านหน้าและสูงจากระดับพื้นในระดับที่รถเข็น
คนพิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกหรือมีความสูง 
ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๑๑๐ เซนติเมตร 

  (๔) สายโทรศัพท์ควรมีความยาวเพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ
ในการใช้งานได้อย่างสะดวกหรือมีความยาวไม่น้อยกว่า  
๗๕ เซนติเมตร 

  (๕) แป้นโทรศัพท์ควรเป็นแบบปุ่มกด และมีอักษรสําหรับ 
คนพิการทางการเห็น 

  (๖) ในกรณีเป็นตู้โทรศัพท์ ควรติดต้ังในตําแหน่งที่รถเ ข็น 
คนพิการสามารถเข้าไปใช้งานได้ทั้งทางตรงและทางขนาน  
และควรมีพื้นที่ภายในกว้างเพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ  
ในการใช้งานได้อย่างสะดวก รวมทั้งพื้นบริเวณภายในและ  
ภายนอกควรเรียบเสมอกัน 



 

 
 

๓๒

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

  
ลักษณะ 

  (๗) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือ 
สื่อความหมาย ควรมีเครื่องช่วยฟังและเครื่องขยายความดัง
เสียง หรือติดต้ังในรูปแบบโทรศัพท์ข้อความ 

  (๘) ในบริเวณที่มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ ควรมีโทรศัพท ์ 
สําหรับคนพิการและโทรศัพท์สําหรับคนพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมาย อย่างน้อยหน่ึงเครื่อง 

  (๙) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งที่มีการให้บริการโทรศัพท์ 
สาธารณะสําหรับคนพิการ โดยป้ายมีขนาดและสัดส่วน 
ที่เหมาะสม รวมทั้งติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็น 
ได้อย่างชัดเจน 
 

๗ ป้ า ยแ สด ง อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ 
สิ่ ง อํ า น วยคว ามส ะดวก
สําหรับคนพิการ 

(๑) มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่อุปกรณ์ 
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสัญลักษณ์หรือตัวอักษร 
แสดงประเภทของอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมี
สีขาวและพื้นป้ายเป็นสีนํ้าเงิน หรือมีสีนํ้าเงินและพื้นป้าย
เป็นสีขาว 

  (๒) ป้ายควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีความชัดเจนมองเห็น 
ได้ง่าย 

  (๓) ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้
มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

 



 

 
 

๓๓

รายการอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารและสถานท่ีในเขตทางหลวงพิเศษ  
ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงสัมปทาน และทางพิเศษตามข้อ ๑๓ วรรคสอง 

 

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

  
ลักษณะ 

๑ ประตูสําหรับคนพิการ (๑) ประตูสามารถเปิดและปิดได้ง่าย 
  (๒) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานผลักหรือเลื่อนต้องมีพื้นที่ว่าง

บริเวณที่ประตูเปิดออก โดยมีขนาดกว้างเพียงพอสําหรับ
รถเข็นคนพิการ 

  (๓) ประตูที่มีระบบเปิดและปิดแบบอัตโนมั ติต้องมีปุ่มกดที ่
คนพิการสามารถควบคุมการเปิดและปิดประตูได้ด้วยตนเอง  
ทั้งภายในและภายนอก 

  (๔) ในกรณีที่ประตูเป็นกระจกให้ติดต้ังเครื่องหมายหรือแถบสี 
ที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๒ ที่ น่ังสําหรับคนพิการหรือ
พื้นที่ สํ าหรั บจอดรถเ ข็น 
คนพิการ 

(๑) จัดให้มีที่ น่ังสําหรับคนพิการ และมีพื้นที่กว้างเพียงพอ
สําหรับการจอดรถเข็นคนพิการไว้ใกล้กับตําแหน่งที่ น่ัง
สําหรับคนพิการ 

  (๒) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งที่น่ังสาํหรบัคนพิการ มีขนาด
และสัดส่วนที่เหมาะสม โดยสัญลักษณ์และข้อความดังกล่าว
ให้ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

  (๓) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 
  (๔) จํานวนที่น่ังสําหรับคนพิการหรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็น 

คนพิการ ให้กําหนดดังน้ี 
   (๔.๑) จํานวนที่น่ังสี่ที่น่ังถึงย่ีสิบห้าที่น่ัง ให้มีที่น่ังสําหรับ 

 คนพิการ หรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการหน่ึงที ่
   (๔.๒) จํานวนที่ น่ังย่ีสิบหกที่ น่ังถึงห้าสิบที่ น่ัง ให้มีที่ น่ัง 

 สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สําหรับจอดรถเข็น  
 คนพิการสองที่ 

   (๔.๓) จํานวนที่น่ังห้าสิบเอ็ดที่น่ังถึงสามร้อยที่น่ัง ให้มีที่น่ัง 
สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สํ าหรับจอดรถเ ข็น 
คนพิการสี่ที่ 

   (๔.๔) จํานวนที่น่ังสามร้อยหน่ึงที่น่ังถึงห้าร้อยที่น่ัง ให้มีที่น่ัง 
สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สํ าหรับจอดรถเ ข็น 
คนพิการหกที่ 

   (๔.๕) ในกรณีที่มีที่น่ังเกินกว่าห้าร้อยที่น่ังข้ึนไป ให้เพิ่มที่น่ัง 
สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สํ าหรับจอดรถเ ข็น 
คนพิการหน่ึงที่ต่อทุกหน่ึงร้อยที่น่ังที่เพิ่มข้ึน 



 

 
 

๓๔

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

  
ลักษณะ 

  (๕) จัดที่น่ังสําหรับผู้ทําหน้าที่ล่ามภาษามือ โดยให้มีแสงสว่าง  
เพียงพอที่คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๓ ทางลาด (๑) มีทางลาดในบริ เวณพื้นที่ ต่างระดับ โดยพื้นผิวเป็นวัสดุ 
ที่ป้องกันการลื่นไถล และติดต้ังราวกันตก 

  (๒) ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาด 
  (๓) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 

 

๔ บันไดและราวจับสํ าหรับ 
คนพิการ 

(๑) พื้นผิวของบันไดเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  
๑๕๐ เซนติเมตร 

  (๒) มีชานพักทุกระยะในแนวด่ิงไม่เกิน ๒๐๐ เซนติเมตร 
  (๓) บันไดมีลูกต้ังสูงไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร โดยลูกต้ังต้องไม่มี 

ช่องเปิดโล่ง และมีลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า ๒๘ เซนติเมตร 
  (๔) บริเวณที่ว่างใต้บันไดและทางลาดให้มีราวปิดกั้นเพื่อป้องกัน 

การเข้าไปบริเวณดังกล่าว หรือมีขอบทางสัญจรกั้น โดยมี 
พื้นผิวต่างสัมผัส 

  (๕) ราวจับทําด้วยวัสดุผิวเรียบ มีลักษณะกลม มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๓ ถึง ๔ เซนติเมตร ติดต้ังสูงจากพื้น ๘๐ ถึง ๙๐ 
เซนติเมตร และในกรณีที่เป็นกําแพงพื้นผิวเรียบให้ติดต้ัง 
ห่างจากผนังอย่างน้อย ๕ เซนติเมตร โดยสูงจากจุดยึด 
อย่างน้อย ๑๒ เซนติเมตร 
 

๕ พื้ นผิ ว ต่ า งสั มผั สสํ าหรั บ 
คนพิการทางการเห็น 

(๑) ให้มีพื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกต่างไปจากพื้นผิว 
และสีในบริเวณข้างเคียงที่พื้น และบริเวณพื้นที่ต่างระดับ 
ดังต่อไปน้ี 

   (๑.๑) ทางข้ึนและทางลงของทางลาดหรือบันได  
(๑.๒) พื้นด้านหน้าและด้านหลังของประตูทางเข้าอาคาร 

   (๑.๓) พื้นด้านหน้าของประตูห้องนํ้า 
(๑.๔) พื้นทางเข้าและทางออกของประตูลิฟต์ 
(๑.๕) พื้นบริเวณทางออกฉุกเฉิน 
(๑.๖) บริเวณที่เป็นทางแยกหรือทางเลี้ยวในอาคาร 
 

๖ ห้องนํ้าสําหรับคนพิการ (๑) มีพื้นที่ก ว้างสํ าหรับรถเ ข็นคนพิการในการใช้งานได้ 
อย่างสะดวก และมีพื้นที่ในการจัดเก็บรถเข็นคนพิการ 

  (๒) มีทางลาดในกรณีที่มีพื้นภายในห้องนํ้ามีความต่างระดับกับ 
พื้นภายนอก 
 



 

 
 

๓๕

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

  
ลักษณะ 

  (๓) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 
  (๔) พื้นห้องนํ้าเป็นวัสดุที่พื้นผิวไม่ลื่น สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ 

ในห้องนํ้าควรมีลักษณะที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ 
  (๕) ประตูห้องนํ้าควรอยู่ในลักษณะที่เป็นการเปิดออกทางด้านนอก 

หรือเป็นประตูบานเลื่อน 
  (๖) มีสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟเพื่อขอความช่วยเหลือ 
  (๗) มีสัญญาณเตือนภัยทั้งภายนอกและภายในห้องนํ้า 

 

๗ ลิฟต์สําหรับคนพิการ (๑) ประตูลิฟต์และพื้นที่ภายในลิฟต์ควรมีความกว้างเพียงพอ 
สําหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งานได้อย่างสะดวก  
โดยติดต้ังราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ 

  (๒) มีระบบแสงเพ่ือป้องกันไม่ให้ประตูหนีบผู้โดยสาร และมี 
ปุ่มกดลิฟต์สําหรับคนพิการโดยติดต้ังในระดับที่รถเข็น 
คนพิการสามารถใช้งานได้โดยสะดวก รวมทั้งมีระบบเสียง 
แจ้งเตือนและบอกช้ันต่าง ๆ ภายในลิฟต์ 

  (๓) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้อง ให้มีสัญญาณไฟเตือนภัยภายในลิฟต์ 
สําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย โดยเป็น 
แสงไฟกระพริบสีแดง และในกรณีที่ผู้อยู่ภายนอกลิฟต์
รับทราบแล้วและอยู่ ระหว่างการให้ความช่วยเหลื อ 
ให้ไฟกระพริบเปลี่ยนเป็นสีเขียว รวมทั้งให้มีสัญญาณเสียง
เตือนภัยสําหรับคนพิการทางการเห็น 

  (๔) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อกับ
ภายนอก โดยที่แป้นโทรศัพท์มีอักษรสําหรับคนพิการ
ทางการเห็น และติดต้ังในระดับที่รถเข็นคนพิการสามารถ 
ใช้งานได้โดยสะดวก 

  (๕) มีระบบเสียงและแสงเพื่อแจ้งข้อมูลทั้งบริเวณภายในและ 
ภายนอกลิฟต์ 
 

๘ โทรศัพท์สาธารณะสําหรับ 
คนพิการ 

(๑) ด้านหน้าโทรศัพท์ควรมีพื้นที่กว้างเพียงพอสําหรับรถเข็น 
คนพิการในการใช้งานได้อย่างสะดวก หรือมีพื้นที่กว้าง 
อย่างน้อย ๑๕๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร  และไม่กีดขวาง 
ทางสัญจร รวมทั้งควรมีการติดต้ังที่น่ังแบบพับได้ 

  (๒) ความสูงของโทรศัพท์หรือช้ันวางโทรศัพท์ควรอยู่ในระดับที่ 
รถเข็นคนพิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกหรือมีระดับ
ความสูงไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร และบริเวณใต้โทรศัพท ์
หรือช้ันวางโทรศัพท์มีพื้นที่กว้างเพียงพอสําหรับรถเข็น 
คนพิการในการเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 



 

 
 

๓๖

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

  
ลักษณะ 

  (๓) ช่องหยอดเหรียญหรือที่เสียบบัตรโทรศัพท์และจอแสดงข้อมูล 
ควรอยู่ด้านหน้าและสงูจากระดับพ้ืนในระดับทีร่ถเขน็คนพิการ
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก ห รื อ มี ค ว า ม สู ง 
ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๑๑๐ เซนติเมตร 

  (๔) สายโทรศัพท์ควรมีความยาวเพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ
ในการใช้งานได้อย่างสะดวกหรือมีความยาวไม่น้อยกว่า  
๗๕ เซนติเมตร 

  (๕) แป้นโทรศัพท์ควรเป็นแบบปุ่ มกด และมี อักษรสําหรับ 
คนพิการทางการเห็น 

  (๖) ในกรณีเป็น ตู้โทรศัพท์  ควรติดต้ังในตําแหน่งที่ รถ เข็น 
คนพิการสามารถเข้าไปใช้งานได้ทั้งทางตรงและทางขนาน  
และควรมีพ้ืนที่ภายในกว้างเพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ  
ในการใช้งานได้อย่างสะดวก รวมทั้งพ้ืนบริเวณภายในและ  
ภายนอกควรเรียบเสมอกัน 

  (๗) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือ 
สื่อความหมายควรมีเครื่องช่วยฟังและเครื่องขยายความดัง
เสียง หรือติดต้ังในรูปแบบโทรศัพท์ข้อความ 

  (๘) ในบริเวณที่มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ ควรมีโทรศัพท ์ 
สําหรับคนพิการและโทรศัพท์สําหรับคนพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมายอย่างน้อยหน่ึงเครื่อง 

  (๙) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งที่มีการให้บริการโทรศัพท ์
สาธารณะสําหรับคนพิการ โดยป้ายมีขนาดและสัดส่วน 
ที่เหมาะสม รวมทั้ ง ติดต้ังในบริ เวณที่สามารถมองเห็น 
ได้อย่างชัดเจน 

๙ ท่ีจอดรถสําหรับคนพิการ (๑) ในกรณีมีที่จอดรถให้มีที่จอดรถสําหรับคนพิการ โดยกําหนด  
ดังน้ี 

   (๑.๑) จํานวนที่จอดรถต้ังแต่สิบคันแต่ไม่เกินห้าสิบคัน ให้ม ี
ที่จอดรถสําหรับคนพิการอย่างน้อยหน่ึงคัน 

   (๑.๒) จํานวนที่จอดรถต้ังแต่ห้าสิบเอ็ดคันแต่ไม่เกินหน่ึงร้อยคัน  
ให้มีที่จอดรถสําหรับคนพิการอย่างน้อยสองคัน 

   (๑.๓) จํานวนที่จอดรถต้ังแต่หน่ึงร้อยหน่ึงคันขึ้นไป ให้ม ี
ที่จอดรถสําหรับคนพิการอย่างน้อยสองคัน และ 
เ พ่ิมขึ้นอีกหน่ึงคันสําหรับที่จอดรถทุกจํานวนรถ 
ห น่ึ ง ร้ อ ย คั น ที่ เ พ่ิ ม ขึ้ น  เ ศ ษ ข อ ง ห น่ึ ง ร้ อ ย คั น 
หากเกินกว่าห้าสิบคันให้คิดเป็นหน่ึงร้อยคัน 



 

 
 

๓๗

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

  
ลักษณะ 

  (๒) ที่จอดรถสําหรับคนพิการให้จัดไว้ใกล้ทางเข้าและออกอาคาร 
ให้มากที่สุด มีพื้นผิวเรียบ เสมอกัน มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ
บนพื้นของที่จอดรถ และมีป้ายแสดงที่จอดรถของคนพิการ
ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 
 

๑๐ ป้ า ยแ สด ง อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ 
สิ่ ง อํ า น วยคว ามส ะดวก
สําหรับคนพิการ 

(๑) มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่อุปกรณ์ 
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสัญลักษณ์หรือตัวอักษร 
แสดงประเภทของอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมี
สีขาวและพื้นป้ายเป็นสีนํ้าเงิน หรือมีสีนํ้าเงินและพื้นป้าย
เป็นสีขาว 

  (๒) ป้ายควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีความชัดเจนมองเห็น 
ได้ง่าย 

  (๓) ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้
มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

 
 
 



 

 
 

๓๘

รายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในสถานีรถไฟและสถานีรถไฟฟ้าตามข้อ ๑๔ วรรคสอง 
 

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๑ ประตูสําหรับคนพิการ (๑) ประตูสามารถเปิดและปิดได้ง่าย 
  (๒) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานผลักหรือเลื่อนต้องมีพื้นที่ว่าง

บริเวณที่ประตูเปิดออก โดยมีขนาดกว้างเพียงพอสําหรับ
รถเข็นคนพิการ 

  (๓) ประตูที่มีระบบเปิดและปิดแบบอัตโนมั ติต้องมีปุ่มกดที ่
คนพิการสามารถควบคุมการเปิดและปิดประตูได้ด้วยตนเอง  
ทั้งภายในและภายนอก 

  (๔) ในกรณีที่ประตูเป็นกระจกให้ติดต้ังเครื่องหมายหรือแถบสี 
ที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๒ ที่ น่ังสําหรับคนพิการหรือ
พื้นที่ สํ าหรั บจอดรถเ ข็น 
คนพิการ 

(๑) จัดให้มีที่ น่ังสําหรับคนพิการ และมีพื้นที่กว้างเพียงพอ
สําหรับการจอดรถเข็นคนพิการไว้ใกล้กับตําแหน่งที่ น่ัง
สําหรับคนพิการ 

  (๒) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งที่น่ังสาํหรบัคนพิการ มีขนาด
และสัดส่วนที่เหมาะสม โดยสัญลักษณ์และข้อความดังกล่าว
ให้ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

  (๓) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 
  (๔) จํานวนที่น่ังสําหรับคนพิการหรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็น 

คนพิการ ให้กําหนดดังน้ี 
   (๔.๑) จํานวนที่น่ังสี่ที่น่ังถึงย่ีสิบห้าที่น่ัง ให้มีที่น่ังสําหรับ 

 คนพิการ หรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการหน่ึงที ่
   (๔.๒) จํานวนที่ น่ังย่ีสิบหกที่ น่ังถึงห้าสิบที่ น่ัง ให้มีที่ น่ัง 

 สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สําหรับจอดรถเข็น 
 คนพิการสองที่ 

   (๔.๓) จํานวนที่น่ังห้าสิบเอ็ดที่น่ังถึงสามร้อยที่น่ัง ให้มีที่น่ัง 
สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สํ าหรับจอดรถเ ข็น 
คนพิการสี่ที่ 

   (๔.๔) จํานวนที่น่ังสามร้อยหน่ึงที่น่ังถึงห้าร้อยที่น่ัง ให้มีที่น่ัง 
สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สํ าหรับจอดรถเ ข็น 
คนพิการหกที่ 

   (๔.๕) ในกรณีที่มีที่น่ังเกินกว่าห้าร้อยที่น่ังข้ึนไป ให้เพิ่มที่น่ัง 
สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สํ าหรับจอดรถเ ข็น 
คนพิการหน่ึงที่ต่อทุกหน่ึงร้อยที่น่ังที่เพิ่มข้ึน 



 

 
 

๓๙

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๕) จัดที่น่ังสําหรับผู้ทําหน้าที่ล่ามภาษามือ โดยให้มีแสงสว่าง  
เพียงพอที่คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๓ ทางลาด (๑) มีทางลาดในบริ เวณพื้นที่ ต่างระดับ โดยพื้นผิวเป็นวัสดุ 
ที่ป้องกันการลื่นไถล และติดต้ังราวกันตก 

  (๒) ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาด 
  (๓) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 

 
๔ บันไดและราวจับสํ าหรับ 

คนพิการ 
(๑) พื้นผิวของบันไดเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  

๑๕๐ เซนติเมตร 
  (๒) มีชานพักทุกระยะในแนวด่ิงไม่เกิน ๒๐๐ เซนติเมตร 
  (๓) บันไดมีลูกต้ังสูงไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร โดยลูกต้ังต้องไม่ม ี

ช่องเปิดโล่ง และมีลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า ๒๘ เซนติเมตร 
  (๔) บริเวณที่ว่างใต้บันไดและทางลาดให้มีราวปิดกั้นเพื่อป้องกัน 

การเข้าไปบริเวณดังกล่าว หรือมีขอบทางสัญจรกั้น โดยมี 
พื้นผิวต่างสัมผัส 

  (๕) ราวจับทําด้วยวัสดุผิวเรียบ มีลักษณะกลม มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๓ ถึง ๔ เซนติเมตร ติดต้ังสูงจากพื้น ๘๐ ถึง ๙๐ 
เซนติเมตร และในกรณีที่เป็นกําแพงพื้นผิวเรียบให้ติดต้ัง 
ห่างจากผนังอย่างน้อย ๕ เซนติเมตร โดยสูงจากจุดยึด 
อย่างน้อย ๑๒ เซนติเมตร 
 

๕ พื้ นผิ ว ต่ า งสั มผั สสํ าหรั บ 
คนพิการทางการเห็น 

(๑) ให้มีพื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกต่างไปจากพื้นผิว 
และสีในบริเวณข้างเคียงที่พื้น และบริเวณพื้นที่ต่างระดับ 
ดังต่อไปน้ี 

   (๑.๑) ทางข้ึนและทางลงของทางลาดหรือบันได  
(๑.๒) พื้นด้านหน้าและด้านหลังของประตูทางเข้าอาคาร 
(๑.๓) พื้นด้านหน้าของประตูห้องนํ้า 
(๑.๔) พื้นทางเข้าและทางออกของประตูลิฟต์ 
(๑.๕) พื้นบริเวณทางออกฉุกเฉิน 
(๑.๖) บริเวณที่เป็นทางแยกหรือทางเลี้ยวในอาคาร 
 
 



 

 
 

๔๐

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๖ ช่องขายต๋ัวโดยสารสําหรับ
คนพิการ  และช่องเก็บ ต๋ัว
สําหรับคนพิการ 

(๑) 
 
(๒) 

มีพื้นที่ก ว้างสํ าหรับรถเ ข็นคนพิการในการใช้งานได้ 
อย่างสะดวก และพื้นเป็นวัสดุที่พื้นผิวไม่ลื่น 
มีความสูงจากพื้นในระดับที่รถเข็นคนพิการสามารถใช้งานได้ 

  (๓) มีพื้นผิวต่างสัมผัสในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง 
  (๔) มีทางลาดในกรณีพื้นมีความต่างระดับ 
  (๕) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 

 
๗ อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือ

รถเข็นคนพิการข้ึนและลง
จากรถ 

(๑) มีแป้นยกที่สามารถนําพาคนพิการ หรือยกรถเข็นคนพิการ 
ข้ึนและลงจากรถ โดยต้องรับนํ้าหนักคนพิการและรถเข็น 
คนพิการได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยเมื่อใช้งาน 

  (๒) มีระบบป้องกันมิให้รถเข็นคนพิการเคลื่อนที่ในขณะที่ 
อุปกรณ์กําลังทํางาน โดยต้องทําการยึดรถเข็นคนพิการไว้ 
ก่อนที่แป้นยกจะทํางาน 

  (๓) มีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟกระพริบแสดงในขณะที่ 
ระบบกําลังทํางาน 
 

๘ ร า ว กั น ต ก  ผ นั ง กั น ต ก  
ห รื อ ป ร ะ ตู อั ต โ น มั ติ 
กั้นระหว่างชานชาลาสถานี
แ ล ะ ร า ง ร ถ ไ ฟ ห รื อ 
รางรถไฟฟ้า 

(๑) 
(๒) 
(๓) 

ทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคง แข็งแรง และไม่เป็นอันตราย 
สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เซนติเมตร   
ราวกันตกควรติดต้ังต่อเน่ืองกันไปโดยไม่มีช่องว่าง ในกรณีที่  
มีช่องว่างระหว่างราวกันตก ระยะห่างของช่องว่างต้องมี
ความกว้างสุทธิน้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร 

  (๔) ในกรณีที่ผนังกันตกทําเป็นลูกกรงต้องเป็นลูกกรงในแนวต้ัง 
โดยระยะห่างของช่องว่างระหว่างลูกกรงต้องมีความกว้าง 
สุทธิน้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร 

  (๕) ในกรณีที่เป็นประตูอัตโนมัติให้มีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณ
ไฟกระพริบเตือนเม่ือประตูใกล้จะปิดหรือเปิด 
 

๙ ห้องนํ้าสําหรับคนพิการ (๑) มีพื้นที่กว้างสําหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งานได้อย่าง 
สะดวก และมีพื้นที่ในการจัดเก็บรถเข็นคนพิการ 

  (๒) มีทางลาดในกรณีที่มีพื้นภายในห้องนํ้ามีความต่างระดับกับ 
พื้นภายนอก 

  (๓) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 
  (๔) พื้นห้องนํ้าเป็นวัสดุที่พื้นผิวไม่ลื่น สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ 

ในห้องนํ้าควรมีลักษณะที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ 



 

 
 

๔๑

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๕) ประตูห้องนํ้าควรอยู่ในลักษณะที่เป็นการเปิดออกทางด้านนอก 
หรือเป็นประตูบานเลื่อน 

  (๖) มีสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟเพื่อขอความช่วยเหลือ 
  (๗) มีสัญญาณเตือนภัยทั้งภายนอกและภายในห้องนํ้า 

 

๑๐ ลิฟต์สําหรับคนพิการ (๑) ประตูลิฟต์และพื้นที่ภายในลิฟต์ควรมีความกว้างเพียงพอ 
สําหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งานได้อย่างสะดวก  
โดยติดต้ังราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ 

  (๒) มีระบบแสงเพ่ือป้องกันไม่ให้ประตูหนีบผู้โดยสาร และมี 
ปุ่มกดลิฟต์สําหรับคนพิการโดยติดต้ังในระดับที่รถเข็น 
คนพิการสามารถใช้งานได้โดยสะดวก รวมทั้งมีระบบเสียง 
แจ้งเตือนและบอกช้ันต่างๆ ภายในลิฟต์ 

  (๓) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้อง ให้มีสัญญาณไฟเตือนภัยภายในลิฟต์ 
สําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายโดยเป็นแสงไฟ
กระพริบสีแดง และในกรณีที่ผู้อยู่ภายนอกลิฟต์รับทราบแล้ว
และอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือให้ ไฟกระพริบ
เปลี่ยนเป็นสีเขียว รวมทั้งให้มีสัญญาณเสียงเตือนภัยสําหรับ
คนพิการทางการเห็น 

  (๔) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อกับ
ภายนอก โดยที่แป้นโทรศัพท์มีอักษรสําหรับคนพิการ
ทางการเห็น และติดต้ังในระดับที่รถเข็นคนพิการสามารถ 
ใช้งานได้โดยสะดวก 

  (๕) มีระบบเสียงและแสงเพื่อแจ้งข้อมูลทั้งบริเวณภายในและ 
ภายนอกลิฟต์ 
 

๑๑ โทรศัพท์สาธารณะสําหรับ 
คนพิการ 

(๑) ด้านหน้าโทรศัพท์ควรมีพื้นที่กว้างเพียงพอสําหรับรถเข็น 
คนพิการในการใช้งานได้อย่างสะดวก หรือมีพื้นที่กว้าง 
อย่างน้อย ๑๕๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร  และไม่กีดขวาง 
ทางสัญจร รวมทั้งควรมีการติดต้ังที่น่ังแบบพับได้ 

  (๒) ความสูงของโทรศัพท์หรือช้ันวางโทรศัพท์ควรอยู่ในระดับที่ 
รถเข็นคนพิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกหรือมีระดับ
ความสูงไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร และบริเวณใต้โทรศัพท ์
หรือช้ันวางโทรศัพท์มีพื้นที่กว้างเพียงพอสําหรับรถเข็น 
คนพิการในการเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 



 

 
 

๔๒

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๓) ช่องหยอดเหรียญหรือที่เสียบบัตรโทรศัพท์และจอแสดง
ข้อมูล ควรอยู่ด้านหน้าและสูงจากระดับพื้นในระดับที่รถเข็น
คนพิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกหรือมีความสูง 
ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๑๑๐ เซนติเมตร 

  (๔) สายโทรศัพท์ควรมีความยาวเพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ
ในการใช้งานได้อย่างสะดวกหรือมีความยาวไม่น้อยกว่า  
๗๕ เซนติเมตร 

  (๕) แป้นโทรศัพท์ควรเป็นแบบปุ่มกด และมีอักษรสําหรับ 
คนพิการทางการเห็น 

  (๖) ในกรณีเป็นตู้โทรศัพท์ ควรติดต้ังในตําแหน่งที่รถเ ข็น 
คนพิการสามารถเข้าไปใช้งานได้ทั้งทางตรงและทางขนาน  
และควรมีพื้นที่ภายในกว้างเพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ  
ในการใช้งานได้อย่างสะดวก รวมทั้งพื้นบริเวณภายในและ  
ภายนอกควรเรียบเสมอกัน 

  (๗) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือ 
สื่อความหมาย ควรมีเครื่องช่วยฟังและเครื่องขยายความดัง
เสียง หรือติดต้ังในรูปแบบโทรศัพท์ข้อความ 

  (๘) ในบริเวณที่มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ ควรมีโทรศัพท ์ 
สําหรับคนพิการและโทรศัพท์สําหรับคนพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมายอย่างน้อยหน่ึงเครื่อง 

  (๙) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งที่มีการให้บริการโทรศัพท์ 
สาธารณะสําหรับคนพิการ โดยป้ายมีขนาดและสัดส่วน 
ที่เหมาะสม รวมทั้งติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็น 
ได้อย่างชัดเจน 

๑๒ ที่จอดรถสําหรับคนพิการ (๑) ในกรณีมีที่จอดรถให้มีที่จอดรถสําหรับคนพิการ โดยกําหนด  
ดังน้ี 

   (๑.๑) จํานวนที่จอดรถต้ังแต่สิบคันแต่ไม่เกินห้าสิบคัน ให้มี 
ที่จอดรถสําหรับคนพิการอย่างน้อยหน่ึงคัน 

   (๑.๒) จํานวนที่จอดรถต้ังแต่ห้าสิบเอ็ดคันแต่ไม่เกินหน่ึงร้อยคัน  
ให้มีที่จอดรถสําหรับคนพิการอย่างน้อยสองคัน 

   (๑.๓) จํานวนที่จอดรถต้ังแต่หน่ึงร้อยหน่ึงคันข้ึนไป ให้ม ี
ที่จอดรถสําหรับคนพิการอย่างน้อยสองคัน และ
เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคันสําหรับที่จอดรถทุกจํานวนรถ 



 

 
 

๔๓

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

    หน่ึงร้อยคันที่เพิ่มข้ึน  เศษของหน่ึงร้อยคันหากเกิน 
กว่าห้าสิบคันให้คิดเป็นหน่ึงร้อยคัน 

  (๒) ที่จอดรถสําหรับคนพิการให้จัดไว้ใกล้ทางเข้าและออกอาคาร 
ให้มากที่สุด มีพื้นผิวเรียบ เสมอกัน มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ
บนพื้นของที่จอดรถ และมีป้ายแสดงที่จอดรถของคนพิการ
ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 
 

๑๓ พื้ นที่ สํ า ห รั บ ห นี ภั ยขอ ง 
คนพิการ 

(๑) มีพื้นที่กว ้างเพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ และอยู่ใน  
บริเวณที่สามารถออกจากสถานีได้สะดวกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

  (๒) มีอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการช่วยเหลือคนพิการแต่ละประเภท 
  (๓) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงพ้ืนทีส่ําหรบัหนีภัยของคนพิการ โดยมี

ขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสม รวมทั้งติดต้ังในบริเวณที่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

  (๔) มีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟเพื่อขอความช่วยเหลือ 
 

๑๔ ป้ า ยแ สด ง อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ 
สิ่ ง อํ า น วยคว ามส ะดวก
สําหรับคนพิการ 

(๑) มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่อุปกรณ์ 
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสัญลักษณ์หรือตัวอักษร 
แสดงประเภทของอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมี
สีขาวและพื้นป้ายเป็นสีนํ้าเงิน หรือมีสีนํ้าเงินและพื้นป้าย
เป็นสีขาว 

  (๒) ป้ายควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีความชัดเจนมองเห็น 
ได้ง่าย 

  (๓) ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้
มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

๑๕ แผนที่การเดินทางสําหรับ 
คนพิการทางการเห็น 

(๑) 
(๒) 

จัดทําในรูปแบบที่คนพิการทางการเห็นสามารถใช้งานได้ 
มีข้อมูลเช่นเดียวกับแผนที่การเดินทางทั่วไป หรืออย่างน้อย 
ต้องมีข้อมูลที่จําเป็นเบื้องต้นสําหรับการเดินทาง 
 

๑๖ การประกาศเตือนภัยสําหรับ
ค น พิ ก า ร ท า ง ก า ร เ ห็ น 
แล ะ ตั วอั ก ษร ไฟ ว่ิ ง ห รื อ 
สัญญาณไฟเตือนภัยสําหรับ
คนพิการทางการได้ยินหรือ
สื่อความหมาย 

(๑) 
 
(๒) 

การประกาศควรมีเสียงดังและสามารถได้ยินอย่างชัดเจน 
ทุกบริเวณทั้งภายในสถานีและภายในห้องนํ้าของสถานี 
ตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้ายแสดงความหมายควรมีขนาดใหญ่ 
เพียงพอสําหรับการมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยติดต้ัง 
ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งภายในสถานี 
และภายในห้องนํ้าของสถานี และจัดให้มีแสงส่องสว่าง 
เป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 



 

 
 

๔๔

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๑๗ การประกาศข้อมูลสําหรับ 
ค น พิ ก า ร ท า ง ก า ร เ ห็ น  
และตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้าย
แสดงความหมายสําหรับ 
คนพิการทางการได้ยินหรือ
สื่อความหมาย  
 

(๑) 
 
(๒) 
 
(๓) 

เป็ นการแจ้ ง เกี่ ยวกั บความล่ าช้ า  การเปลี่ ยนแปลง  
หรือการยกเลิกการให้บริการ และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ 
การประกาศควรมีเสียงดังและสามารถได้ยินอย่างชัดเจน 
ทุกบริเวณ 
ตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้ายแสดงความหมายควรมีขนาดใหญ่ 
เพียงพอสําหรับการมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยติดต้ัง 
ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีแสง
ส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

๑๘ คู่มือการให้ความช่วยเหลือ 
แก่คนพิการแต่ละประเภท
สําหรับเจ้าหน้าที่ดูแลประจํา
สถานี  
 

(๑) 
 
 
(๒) 

คู่มือควรมีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 
คนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลประจําสถานี
สามารถช่วยเหลือคนพิการได้ในเบื้องต้น 
คู่มือควรมีเ น้ือหาสาระครอบคลุมสําหรับการให้ความ
ช่วยเหลือคนพกิารทุกประเภท 
 

๑๙ คู่มื อแปลภาษาหรื อป้ าย
สัญลั กษณ์ภาษาสํ า หรั บ
เ จ้ า ห น้ าที่ ป ร ะ จํ า ส ถ า นี 
เพื่อใช้สื่อสารกับคนพิการ 

(๑) มีคู่มือแปลภาษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของ 
คนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและทราบถึง 
ความต้องการของคนพิการ และสามารถสื่อความหมายกับ 
คนพิการได้ 

  (๒) มีป้ายสัญลักษณ์ภาษาที่จําเป็น เพื่อใช้ในการสื่อสารกับ 
คนพิการ โดยจัดทําในรูปแบบของป้ายตัวอักษรหรือป้าย 
สัญลั กษ ณ์ ที่ สื่ อ ค ว าม หมา ย ให้ คนพิ ก า ร เ ข้ า ใ จ ไ ด้  
และมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๒๐ เ จ้ า ห น้ าที่ ป ร ะ จํ า ส ถ า นี 
ซึ่ งผ่านการฝึกอบรมและ 
มี คุ ณ ส ม บั ติ ต ร ง กั บ 
ความต้องการของคนพิการ 
แต่ละประเภทอย่าง น้อย 
ห น่ึ ง ค น เ พื่ อ ใ ห้ บ ริ ก า ร 
คนพิการ 

(๑) 
 
 
(๒) 
 
 
(๓) 

เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมในเบื้องต้นเกี่ยวกับการ 
สื่อสารกับคนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถสื่อสารกับ 
คนพิการได้ 
เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน  
อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เพื่อให้ 
คําแนะนําในการใช้งานที่ถูกต้องสําหรับคนพิการ 
เจ้าหน้าที่ควรมีความสุภาพและใส่ใจในการให้บริการ 
 

 



 

 
 

๔๕

รายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในท่าเทียบเรือตามข้อ ๑๕ วรรคสอง 
 

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๑ ที่ น่ังสําหรับคนพิการหรือ
พื้นที่ สํ าหรั บจอดรถเ ข็น 
คนพิการ 

(๑) จัดให้มีที่ น่ังสําหรับคนพิการ และมีพื้นที่กว้างเพียงพอ
สําหรับการจอดรถเข็นคนพิการไว้ใกล้กับตําแหน่งที่ น่ัง
สําหรับคนพิการ 

  (๒) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งที่น่ังสาํหรบัคนพิการ มีขนาด
และสัดส่วนที่เหมาะสม โดยสัญลักษณ์และข้อความดังกล่าว
ให้ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

  (๓) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 
  (๔) จํานวนที่น่ังสําหรับคนพิการหรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็น 

คนพิการ ให้กําหนดดังน้ี 
   (๔.๑) จํานวนที่น่ังสี่ที่น่ังถึงย่ีสิบห้าที่น่ัง ให้มีที่น่ังสําหรับ 

 คนพิการ หรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการหน่ึงที ่
   (๔.๒) จํานวนที่ น่ังย่ีสิบหกที่ น่ังถึงห้าสิบที่ น่ัง ให้มีที่ น่ัง 

 สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สําหรับจอดรถเข็น 
 คนพิการสองที่ 

   (๔.๓) จํานวนที่น่ังห้าสิบเอ็ดที่น่ังถึงสามร้อยที่น่ัง ให้มีที่น่ัง 
สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สํ าหรับจอดรถเ ข็น 
คนพิการสี่ที่ 

   (๔.๔) จํานวนที่น่ังสามร้อยหน่ึงที่น่ังถึงห้าร้อยที่น่ัง ให้มีที่น่ัง 
สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สํ าหรับจอดรถเ ข็น 
คนพิการหกที่ 

   (๔.๕) ในกรณีที่มีที่น่ังเกินกว่าห้าร้อยที่น่ังข้ึนไป ให้เพิ่มที่น่ัง 
สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สํ าหรับจอดรถเ ข็น 
คนพิการหน่ึงที่ต่อทุกหน่ึงร้อยที่น่ังที่เพิ่มข้ึน 

  (๕) จัดที่น่ังสําหรับผู้ทําหน้าที่ล่ามภาษามือ โดยให้มีแสงสว่าง  
เพียงพอที่คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๒ ทางลาด (๑) มีทางลาดในบริ เวณพื้นที่ ต่างระดับ โดยพื้นผิวเป็นวัสดุ 
ที่ป้องกันการลื่นไถล และติดต้ังราวกันตก 

  (๒) ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาด 
  (๓) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 



 

 
 

๔๖

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๓ พื้ นผิ ว ต่ า งสั มผั สสํ าหรั บ 
คนพิการทางการเห็น 

(๑) ให้มีพื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกต่างไปจากพื้นผิว 
และสีในบริเวณข้างเคียงที่พื้น และบริเวณพื้นที่ต่างระดับ 
ดังต่อไปน้ี 

   (๑.๑) ทางข้ึนและทางลงของทางลาดหรือบันได  
(๑.๒) พื้นด้านหน้าและด้านหลังของประตูทางเข้าอาคาร 
(๑.๓) พื้นด้านหน้าของประตูห้องนํ้า 
(๑.๔) พื้นทางเข้าและทางออกของประตูลิฟต์ 
(๑.๕) พื้นบริเวณทางออกฉุกเฉิน 
(๑.๖) บริเวณที่เป็นทางแยกหรือทางเลี้ยวในอาคาร 

๔ อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือ
รถเข็นคนพิการข้ึนและลง
จากเรือ 

(๑) มีแป้นยกที่สามารถนําพาคนพิการ หรือยกรถเข็นคนพิการ 
ข้ึนและลงจากเรือ โดยต้องรับนํ้าหนักคนพิการและรถเข็น 
คนพิการได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยเมื่อใช้งาน 

  (๒) มีระบบป้องกันมิให้รถเข็นคนพิการเคลื่อนที่ในขณะที่ 
อุปกรณ์กําลังทํางาน โดยต้องทําการยึดรถเข็นคนพิการไว้ 
ก่อนที่แป้นยกจะทํางาน 

  (๓) มีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟกระพริบแสดงในขณะที่ 
ระบบกําลังทํางาน 

๕ โทรศัพท์สาธารณะสําหรับ 
คนพิการ 

(๑) ด้านหน้าโทรศัพท์ควรมีพื้นที่กว้างเพียงพอสําหรับรถเข็น 
คนพิการในการใช้งานได้อย่างสะดวก หรือมีพื้นที่กว้าง 
อย่างน้อย ๑๕๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร  และไม่กีดขวาง 
ทางสัญจร รวมทั้งควรมีการติดต้ังที่น่ังแบบพับได้ 

  (๒) ความสูงของโทรศัพท์หรือช้ันวางโทรศัพท์ควรอยู่ในระดับที่ 
รถเข็นคนพิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกหรือมีระดับ 
ความสูงไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร และบริเวณใต้โทรศัพท ์
หรือช้ันวางโทรศัพท์มีพื้นที่กว้างเพียงพอสําหรับรถเข็น 
คนพิการในการเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 

  (๓) ช่องหยอดเหรียญหรือที่เสียบบัตรโทรศัพท์และจอแสดง
ข้อมูล ควรอยู่ด้านหน้าและสูงจากระดับพื้นในระดับที่รถเข็น
คนพิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกหรือมีความสูง 
ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๑๑๐ เซนติเมตร 

  (๔) สายโทรศัพท์ควรมีความยาวเพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ
ในการใช้งานได้อย่างสะดวกหรือมีความยาวไม่น้อยกว่า  
๗๕ เซนติเมตร 



 

 
 

๔๗

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๕) แป้นโทรศัพท์ควรเป็นแบบปุ่มกด และมีอักษรสําหรับ 
คนพิการทางการเห็น 

  (๖) ในกรณีเป็นตู้โทรศัพท์ ควรติดต้ังในตําแหน่งที่รถเ ข็น 
คนพิการสามารถเข้าไปใช้งานได้ทั้งทางตรงและทางขนาน  
และควรมีพื้นที่ภายในกว้างเพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ  
ในการใช้งานได้อย่างสะดวก รวมทั้งพื้นบริเวณภายในและ  
ภายนอกควรเรียบเสมอกัน 

  (๗) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือ 
สื่อความหมาย ควรมีเครื่องช่วยฟังและเครื่องขยายความดัง
เสียง หรือติดต้ังในรูปแบบโทรศัพท์ข้อความ 

  (๘) ในบริเวณที่มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ ควรมีโทรศัพท ์ 
สําหรับคนพิการและโทรศัพท์สําหรับคนพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมายอย่างน้อยหน่ึงเครื่อง 

  (๙) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งที่มีการให้บริการโทรศัพท์ 
สาธารณะสําหรับคนพิการ โดยป้ายมีขนาดและสัดส่วน 
ที่เหมาะสม รวมทั้งติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็น 
ได้อย่างชัดเจน 
 

๖ ป้ า ยแ สด ง อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ 
สิ่ ง อํ า น วยคว ามส ะดวก
สําหรับคนพิการ 

(๑) มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่อุปกรณ์ 
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสัญลักษณ์หรือตัวอักษร 
แสดงประเภทของอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมี
สีขาวและพื้นป้ายเป็นสีนํ้าเงิน หรือมีสีนํ้าเงินและพื้นป้าย
เป็นสีขาว 

  (๒) ป้ายควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีความชัดเจนมองเห็น 
ได้ง่าย 

  (๓) ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้
มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

๗ การประกาศเตือนภัยสําหรับ
ค น พิ ก า ร ท า ง ก า ร เ ห็ น 
แล ะ ตั วอั ก ษร ไฟ ว่ิ ง ห รื อ
สัญญาณไฟเตือนภัยสําหรับ
คนพิการทางการได้ยินหรือ
สื่อความหมาย  

(๑) 
 
(๒) 

การประกาศควรมีเสียงดังและสามารถได้ยินอย่างชัดเจน 
ทุกบริเวณภายในท่าเทียบเรือ 
ตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้ายแสดงความหมายควรมีขนาดใหญ่ 
เพียงพอสําหรับการมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยติดต้ัง 
ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งภายใน 
ท่าเทียบเรือและภายในห้องนํ้าของท่าเทียบเรือ และจัดให้มี
แสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 



 

 
 

๔๘

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๓) ติดต้ังอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการในกรณีเกิดอันตรายหรือ 
เหตุฉุกเฉิน โดยติดต้ังในตําแหน่งที่เหมาะสมและสามารถ 
ใช้งานได้สะดวก 
 

๘ การประกาศข้อมูลสําหรับ 
ค น พิ ก า ร ท า ง ก า ร เ ห็ น  
และตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้าย
แสดงความหมายสําหรับ 
คนพิการทางการได้ยินหรือ
สื่อความหมาย  
 

(๑) 
 
(๒) 
 
(๓) 

เป็ นการแจ้ ง เกี่ ยวกั บความล่ าช้ า  การเปลี่ ยนแปลง  
หรือการยกเลิกการให้บริการ และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ 
การประกาศควรมีเสียงดังและสามารถได้ยินอย่างชัดเจน 
ทุกบริเวณ 
ตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้ายแสดงความหมายควรมีขนาดใหญ่ 
เพียงพอสําหรับการมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยติดต้ัง 
ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีแสง
ส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 

  (๔) ในกรณีที่เป็นการบอกเส้นทางและข้อมูลตารางการเดินเรือ 
ควรมี ก ารแสดงสัญญาณแสงหรื อให้ สัญญาณเสี ย ง 
เตือนการจอดเรือเมื่อเรือมาถึงท่าเทียบเรือและเมื่อเรือออก
จากท่าเทียบเรือ 

  (๕) ในกรณีที่มีเรือเข้าเทียบท่า ควรมีการประกาศหรือแสดงป้าย
เกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือของเรอืที่จะเข้าเทียบทา่เปน็การ
ล่วงหน้าโดยให้มีระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้คนพิการมีเวลา 
เตรียมตัวสําหรับการลงเรือ 
 

๙ คู่มือการให้ความช่วยเหลือ 
แก่คนพิการแต่ละประเภท
สําหรั บเจ้ าหน้าที่ประจํ า 
ท่าเทียบเรือ 

(๑) 
 
 
(๒) 

คู่มือควรมีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 
คนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ดูแลประจํา 
ท่าเทียบเรือสามารถช่วยเหลือ คนพิการได้ในเบื้องต้น 
คู่ มื อ ค วร มี เ น้ื อห าส าร ะคร อบคลุ มสํ า ห รั บก า ร ให ้
ความช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท 
 

๑๐ คู่มื อแปลภาษาหรื อป้ าย
สัญลั กษณ์ภาษาสํ า หรั บ
เจ้าหน้าที่ประจาํท่าเทยีบเรอื 
เพื่อใช้สื่อสารกับคนพิการ 

(๑) มีคู่มือแปลภาษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของ 
คนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและทราบถึง 
ความต้องการของคนพิการ และสามารถสื่อความหมายกับ 
คนพิการได้ 

  (๒) มีป้ายสัญลักษณ์ภาษาที่จําเป็น เพื่อใช้ในการสื่อสารกับ 
คนพิการ โดยจัดทําในรูปแบบของป้ายตัวอักษรหรือป้าย 
สัญลั กษ ณ์ ที่ สื่ อ ค ว าม หมา ย ให้ คนพิ ก า ร เ ข้ า ใ จ ไ ด้  
และมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 



 

 
 

๔๙

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๑๑ เจ้าหน้าที่ประจาํท่าเทยีบเรอื
ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมี
คุณส มบั ติ ต ร ง กั บ ค วา ม
ต้องการของคนพิการแต่ละ
ประเภทอย่างน้อยหน่ึงคน
เพื่อให้บริการคนพิการ 

(๑) 
 
 
(๒) 

เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมในเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
การสื่อสารกับคนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถสื่อสาร
กับคนพิการได้ 
เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน 
อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เพื่อให้ 
คําแนะนําในการใช้งานที่ถูกต้องสําหรับคนพิการ 

  (๓) เจ้าหน้าที่ควรมีความสุภาพและใส่ใจในการให้บริการ 
 

 



 

 
 

๕๐

รายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในท่าอากาศยานตามข้อ ๑๖ วรรคสอง 
 

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๑ ประตูสําหรับคนพิการ (๑) ประตูสามารถเปิดและปิดได้ง่าย 
  (๒) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานผลักหรือเลื่อนต้องมีพื้นที่ว่าง

บริเวณที่ประตูเปิดออก โดยมีขนาดกว้างเพียงพอสําหรับ
รถเข็นคนพิการ 

  (๓) ประตูที่มีระบบเปิดและปิดแบบอัตโนมั ติต้องมีปุ่มกดที ่
คนพิการสามารถควบคุมการเปิดและปิดประตูได้ด้วยตนเอง  
ทั้งภายในและภายนอก 

  (๔) ในกรณีที่ประตูเป็นกระจกให้ติดต้ังเครื่องหมายหรือแถบสี 
ที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

๒ ที่ น่ังสําหรับคนพิการหรือ
พื้นที่ สํ าหรั บจอดรถเ ข็น 
คนพิการ 

(๑) จัดให้มีที่ น่ังสําหรับคนพิการ และมีพื้นที่กว้างเพียงพอ
สําหรับการจอดรถเข็นคนพิการไว้ใกล้กับตําแหน่งที่ น่ัง
สําหรับคนพิการ 

  (๒) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งที่น่ังสาํหรบัคนพิการ มีขนาด
และสัดส่วนที่เหมาะสม โดยสัญลักษณ์และข้อความดังกล่าว
ให้ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

  (๓) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 
  (๔) จํานวนที่น่ังสําหรับคนพิการหรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็น 

คนพิการ ให้กําหนดดังน้ี 
   (๔.๑) จํานวนที่น่ังสี่ที่น่ังถึงย่ีสิบห้าที่น่ัง ให้มีที่น่ังสําหรับ 

 คนพิการ หรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการหน่ึงที ่
   (๔.๒) จํานวนที่ น่ังย่ีสิบหกที่ น่ังถึงห้าสิบที่ น่ัง ให้มีที่ น่ัง 

 สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สําหรับจอดรถเข็น 
 คนพิการสองที่ 

   (๔.๓) จํานวนที่น่ังห้าสิบเอ็ดที่น่ังถึงสามร้อยที่น่ัง ให้มีที่น่ัง 
 สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สําหรับจอดรถเข็น 
 คนพิการสี่ที่ 

   (๔.๔) จํานวนที่น่ังสามร้อยหน่ึงที่น่ังถึงห้าร้อยที่น่ัง ให้มีที่น่ัง 
สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สํ าหรับจอดรถเ ข็น 
คนพิการหกที่ 

   (๔.๕) ในกรณีที่มีที่น่ังเกินกว่าห้าร้อยที่น่ังข้ึนไป ให้เพิ่มที่น่ัง 
สําหรับคนพิการ  หรือพื้นที่ สํ าหรับจอดรถเ ข็น 
คนพิการหน่ึงที่ต่อทุกหน่ึงร้อยที่น่ังที่เพิ่มข้ึน 



 

 
 

๕๑

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๕) จัดที่น่ังสําหรับผู้ทําหน้าที่ล่ามภาษามือ โดยให้มีแสงสว่าง  
เพียงพอที่คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๓ ทางลาด (๑) มีทางลาดในบริ เวณพื้นที่ ต่างระดับ โดยพื้นผิวเป็นวัสดุ 
ที่ป้องกันการลื่นไถล และติดต้ังราวกันตก 

  (๒) ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาด 
  (๓) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 

 
๔ บันไดและราวจับสํ าหรับ 

คนพิการ 
(๑) พื้นผิวของบันไดเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  

๑๕๐ เซนติเมตร 
  (๒) มีชานพักทุกระยะในแนวด่ิงไม่เกิน ๒๐๐ เซนติเมตร 
  (๓) บันไดมีลูกต้ังสูงไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร โดยลูกต้ังต้องไม่ม ี 

ช่องเปิดโล่ง และมีลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า ๒๘ เซนติเมตร 
  (๔) บริเวณที่ว่างใต้บันไดและทางลาดให้มีราวปิดกั้นเพื่อป้องกัน 

การเข้าไปบริเวณดังกล่าว หรือมีขอบทางสัญจรกั้น โดยมี 
พื้นผิวต่างสัมผัส 

  (๕) ราวจับทําด้วยวัสดุผิวเรียบ มีลักษณะกลม มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๓ ถึง ๔ เซนติเมตร ติดต้ังสูงจากพื้น ๘๐ ถึง ๙๐ 
เซนติเมตร และในกรณีที่เป็นกําแพงพื้นผิวเรียบให้ติดต้ัง 
ห่างจากผนังอย่างน้อย ๕ เซนติเมตร โดยสูงจากจุดยึด 
อย่างน้อย ๑๒ เซนติเมตร 
 

๕ พื้ นผิ ว ต่ า งสั มผั สสํ าหรั บ 
คนพิการทางการเห็น 

(๑) ให้มีพื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกต่างไปจากพื้นผิว 
และสีในบริเวณข้างเคียงที่พื้น และบริเวณพื้นที่ต่างระดับ 
ดังต่อไปน้ี 

   (๑.๑) ทางข้ึนและทางลงของทางลาดหรือบันได  
(๑.๒) พื้นด้านหน้าและด้านหลังของประตูทางเข้าอาคาร 
(๑.๓) พื้นด้านหน้าของประตูห้องนํ้า 
(๑.๔) พื้นทางเข้าและทางออกของประตูลิฟต์ 
(๑.๕) พื้นบริเวณทางออกฉุกเฉิน 
(๑.๖) บริเวณที่เป็นทางแยกหรือทางเลี้ยวในอาคาร 
 
 



 

 
 

๕๒

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๖ อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือ
รถเข็นคนพิการข้ึนและลง
จากรถ 

(๑) มีแป้นยกที่สามารถนําพาคนพิการ หรือยกรถเข็นคนพิการ 
ข้ึนและลงจากรถ โดยต้องรับนํ้าหนักคนพิการและรถเข็น 
คนพิการได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยเมื่อใช้งาน 

  (๒) มีระบบป้องกันมิให้รถเข็นคนพิการเคลื่อนที่ในขณะที่ 
อุปกรณ์กําลังทํางาน โดยต้องทําการยึดรถเข็นคนพิการไว้ 
ก่อนที่แป้นยกจะทํางาน 

  (๓) มีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟกระพริบแสดงในขณะที่ 
ระบบกําลังทํางาน 
 

๗ ห้องนํ้าสําหรับคนพิการ (๑) มีพื้นที่ก ว้างสํ าหรับรถเ ข็นคนพิการในการใช้งานได้ 
อย่างสะดวก และมีพื้นที่ในการจัดเก็บรถเข็นคนพิการ 

  (๒) มีทางลาดในกรณีที่มีพื้นภายในห้องนํ้ามีความต่างระดับกับ 
พื้นภายนอก 

  (๓) มีราวจับทําด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 
  (๔) พื้นห้องนํ้าเป็นวัสดุที่พื้นผิวไม่ลื่น สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ 

ในห้องนํ้าควรมีลักษณะที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ 
  (๕) ประตูห้องนํ้าควรอยู่ในลักษณะที่เป็นการเปิดออกทางด้านนอก 

หรือเป็นประตูบานเลื่อน 
  (๖) มีสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟเพื่อขอความช่วยเหลือ 
  (๗) มีสัญญาณเตือนภัยทั้งภายนอกและภายในห้องนํ้า 

 

๘ ลิฟต์สําหรับคนพิการ (๑) ประตูลิฟต์และพื้นที่ภายในลิฟต์ควรมีความกว้างเพียงพอ 
สําหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งานได้อย่างสะดวก  
โดยติดต้ังราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ 

  (๒) มีระบบแสงเพ่ือป้องกันไม่ให้ประตูหนีบผู้โดยสาร และมี 
ปุ่มกดลิฟต์สําหรับคนพิการโดยติดต้ังในระดับที่รถเข็น 
คนพิการสามารถใช้งานได้โดยสะดวก รวมทั้งมีระบบเสียง 
แจ้งเตือนและบอกช้ันต่าง ๆ ภายในลิฟต์ 

  (๓) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้อง ให้มีสัญญาณไฟเตือนภัยภายในลิฟต์ 
สําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย โดยเป็น 
แสงไฟกระพริบสีแดง และในกรณีที่ผู้อยู่ภายนอกลิฟต์
รับทราบแล้วและอยู่ ระหว่างการให้ความช่วยเหลื อ 
ให้ไฟกระพริบเปลี่ยนเป็นสีเขียว รวมทั้งให้มีสัญญาณเสียง
เตือนภัยสําหรับคนพิการทางการเห็น 



 

 
 

๕๓

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๔) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อกับ
ภายนอก โดยที่แป้นโทรศัพท์มีอักษรสําหรับคนพิการ
ทางการเห็น และติดต้ังในระดับที่รถเข็นคนพิการสามารถ 
ใช้งานได้โดยสะดวก 

  (๕) มีระบบเสียงและแสงเพื่อแจ้งข้อมูลทั้งบริเวณภายในและ 
ภายนอกลิฟต์ 
 

๙ โทรศัพท์สาธารณะสําหรับ 
คนพิการ 

(๑) ด้านหน้าโทรศัพท์ควรมีพื้นที่กว้างเพียงพอสําหรับรถเข็น 
คนพิการในการใช้งานได้อย่างสะดวก หรือมีพื้นที่กว้าง 
อย่างน้อย ๑๕๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร  และไม่กีดขวาง 
ทางสัญจร รวมทั้งควรมีการติดต้ังที่น่ังแบบพับได้ 

  (๒) ความสูงของโทรศัพท์หรือช้ันวางโทรศัพท์ควรอยู่ในระดับที่ 
รถเข็นคนพิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกหรือมีระดับ
ความสูงไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร และบริเวณใต้โทรศัพท ์
หรือช้ันวางโทรศัพท์มีพื้นที่กว้างเพียงพอสําหรับรถเข็น 
คนพิการในการเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 

  (๓) ช่องหยอดเหรียญหรือที่เสียบบัตรโทรศัพท์และจอแสดง
ข้อมูล ควรอยู่ด้านหน้าและสูงจากระดับพื้นในระดับที่รถเข็น
คนพิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกหรือมีความสูง 
ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๑๑๐ เซนติเมตร 

  (๔) สายโทรศัพท์ควรมีความยาวเพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ
ในการใช้งานได้อย่างสะดวกหรือมีความยาวไม่น้อยกว่า  
๗๕ เซนติเมตร 

  (๕) แป้นโทรศัพท์ควรเป็นแบบปุ่มกด และมีอักษรสําหรับ 
คนพิการทางการเห็น 

  (๖) ในกรณีเป็นตู้โทรศัพท์ ควรติดต้ังในตําแหน่งที่รถเ ข็น 
คนพิการสามารถเข้าไปใช้งานได้ทั้งทางตรงและทางขนาน  
และควรมีพื้นที่ภายในกว้างเพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ  
ในการใช้งานได้อย่างสะดวก รวมทั้งพื้นบริเวณภายในและ  
ภายนอกควรเรียบเสมอกัน 

  (๗) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือ 
สื่อความหมาย ควรมีเครื่องช่วยฟังและเครื่องขยายความดัง
เสียง หรือติดต้ังในรูปแบบโทรศัพท์ข้อความ 



 

 
 

๕๔

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๘) ในบริเวณที่มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ ควรมีโทรศัพท ์ 
สําหรับคนพิการและโทรศัพท์สําหรับคนพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมายอย่างน้อยหน่ึงเครื่อง 

  (๙) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งที่มีการให้บริการโทรศัพท์ 
สาธารณะสําหรับคนพิการ โดยป้ายมีขนาดและสัดส่วน 
ที่เหมาะสม รวมทั้งติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็น 
ได้อย่างชัดเจน 
 

๑๐ ที่จอดรถสําหรับคนพิการ (๑) ในกรณีมีที่จอดรถ ให้มีที่จอดรถสําหรับคนพิการ โดยกําหนด  
ดังน้ี 

   (๑.๑) จํานวนที่จอดรถต้ังแต่สิบคันแต่ไม่เกินห้าสิบคัน ให้มี 
ที่จอดรถสําหรับคนพิการอย่างน้อยหน่ึงคัน 

   (๑.๒) จํานวนที่จอดรถต้ังแต่ห้าสิบเอ็ดคันแต่ไม่เกินหน่ึงร้อยคัน  
ให้มีที่จอดรถสําหรับคนพิการอย่างน้อยสองคัน 

   (๑.๓) จํานวนที่จอดรถต้ังแต่หน่ึงร้อยหน่ึงคันข้ึนไป ให้ม ี
ที่จอดรถสําหรับคนพิการอย่างน้อยสองคัน และ
เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคันสําหรับที่จอดรถทุกจํานวนรถ 
ห น่ึ ง ร้ อ ย คั นที่ เ พิ่ ม ข้ึ น  เ ศษขอ ง ห น่ึ ง ร้ อ ย คั น 
หากเกินกว่าห้าสิบคันให้คิดเป็นหน่ึงร้อยคัน 

  (๒) ที่จอดรถสําหรับคนพิการให้จัดไว้ใกล้ทางเข้าและออกอาคาร 
ให้มากที่สุด มีพื้นผิวเรียบ เสมอกัน มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ
บนพื้นของที่จอดรถ และมีป้ายแสดงที่จอดรถของคนพิการ
ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 
 

๑๑ พื้ นที่ สํ า ห รั บ ห นี ภั ยขอ ง 
คนพิการ 

(๑) มีพื้นที่กว ้างเพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ และอยู่ใน  
บริเวณที่สามารถออกจากท่าอากาศยานได้สะดวกเมื่อเกิด 
เหตุฉุกเฉิน 

  (๒) มีอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการช่วยเหลือคนพิการแต่ละ
ประเภท 

  (๓) ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงพ้ืนทีส่ําหรบัหนีภัยของคนพิการ โดยมี
ขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสม รวมทั้งติดต้ังในบริเวณที่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

  (๔) มีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟเพื่อขอความช่วยเหลือ 



 

 
 

๕๕

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

๑๒ ป้ า ยแ สด ง อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ 
สิ่ ง อํ า น วยคว ามส ะดวก
สําหรับคนพิการ 

(๑) มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่อุปกรณ์ 
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสัญลักษณ์หรือตัวอักษร 
แสดงประเภทของอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมี
สีขาวและพื้นป้ายเป็นสีนํ้าเงิน หรือมีสีนํ้าเงินและพื้นป้าย
เป็นสีขาว 

  (๒) ป้ายควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีความชัดเจนมองเห็น 
ได้ง่าย 

  (๓) ติดต้ังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้
มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

๑๓ จุดบริการให้ข้อมูลในการ
เดินทางสําหรับคนพิการ  

(๑) มีพื้นที่ก ว้างสํ าหรับรถเ ข็นคนพิการในการใช้งานได้ 
อย่างสะดวก และพื้นเป็นวัสดุที่พื้นผิวไม่ลื่น 

  (๒) มีความสูงจากพื้นในระดับที่รถเข็นคนพิการสามารถใช้งานได้ 
  (๓) มีพื้นผิวต่างสัมผัสในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง 
  (๔) มีทางลาดในกรณีพื้นมีความต่างระดับ 
  (๕) มีการให้ข้อมูลการเดินทางและคู่มือแนะนําการใช้บริการ  

อากาศยานที่สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการแต่ละ
ประเภท 
 

๑๔ การประกาศเตือนภัยสําหรับ
ค น พิ ก า ร ท า ง ก า ร เ ห็ น 
แล ะ ตั วอั ก ษร ไฟ ว่ิ ง ห รื อ
สัญญาณไฟเตือนภัยสําหรับ
คนพิการทางการได้ยินหรือ
สื่อความหมาย  

(๑) 
 
 
(๒) 

การประกาศควรมีเสียงดังและสามารถได้ยินอย่างชัดเจน 
ทุกบริเวณทั้งภายในท่าอากาศยานและภายในห้องนํ้าของ 
ท่าอากาศยาน 
ตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้ายแสดงความหมายควรมีขนาดใหญ่ 
เพียงพอสําหรับการมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยติดต้ัง 
ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งภายใน 
ท่าอากาศยานและภายในห้องนํ้าของท่าอากาศยาน  
และจัดให้มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

๑๕ การประกาศข้อมูลสําหรับ 
ค น พิ ก า ร ท า ง ก า ร เ ห็ น  
และตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้าย
แสดงความหมายสําหรับ 
คนพิการทางการได้ยินหรือ
สื่อความหมาย 

(๑) 
 
 
 
(๒) 

เป็นการแจ้งเกี่ยวกับความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงหรือ 
การยกเลิกตารางเวลาการบิน การเปลี่ยนอากาศยาน  
การจั ด เ ก็ บและ คืนสั มภาระ  การ ให้ บ ริ การ ต่ า ง  ๆ  
ข้อมูลเที่ยวบินในการเดินทาง หรือข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ 
การประกาศควรมีเสียงดังและสามารถได้ยินอย่างชัดเจน 
ทุกบริเวณ 



 

 
 

๕๖

 
ลําดับท่ี 

 

 
รายการอุปกรณ์  

สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการ 

 

  
ลักษณะ 

  (๓) ตัวอักษรไฟว่ิงหรือป้ายแสดงความหมายควรมีขนาดใหญ่ 
เพียงพอสําหรับการมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยติดต้ัง 
ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีแสง
ส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

๑๖ คู่มือการให้ความช่วยเหลือ 
แก่คนพิการแต่ละประเภท
สําหรั บเจ้ าหน้าที่ประจํ า 
ท่าอากาศยาน 

(๑) 
 
 
(๒) 
 
(๓) 

คู่มือควรมีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 
คนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ดูแลประจํา 
ท่าอากาศยานสามารถช่วยเหลือคนพิการได้ในเบื้องต้น 
คู่ มื อ ค วร มี เ น้ื อห าส าร ะคร อบคลุ มสํ า ห รั บก า ร ให ้
ความช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท 
คู่มือควรมีโปรแกรมการฝึกอบรมและวิธีปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน 
 

๑๗ คู่มื อแปลภาษาหรื อป้ าย
สัญลั กษณ์ภาษาสํ า หรั บ
เจ้าหน้าที่ประจําท่าอากาศยาน
เพื่อใช้สื่อสารกับคนพิการ 

(๑) มีคู่มือแปลภาษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของ 
คนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและทราบถึง 
ความต้องการของคนพิการ และสามารถสื่อความหมายกับ 
คนพิการได้ 

  (๒) มีป้ายสัญลักษณ์ภาษาที่จําเป็น เพื่อใช้ในการสื่อสารกับ 
คนพิการ โดยจัดทําในรูปแบบของป้ายตัวอักษรหรือป้าย 
สัญลั กษ ณ์ ที่ สื่ อ ค ว าม หมา ย ให้ คนพิ ก า ร เ ข้ า ใ จ ไ ด้  
และมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

๑๘ เจ้าหน้าที่ประจําท่าอากาศยาน
ซึ่ งผ่านการฝึกอบรมและ 
มี คุณสมบั ติตรงกับความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ค น พิ ก า ร 
แต่ละประเภทอย่าง น้อย 
ห น่ึ ง ค น เ พื่ อ ใ ห้ บ ริ ก า ร 
คนพิการ 

(๑) 
 
 
(๒) 
 
 
(๓) 

เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมในเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
การสื่อสารกับคนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถสื่อสาร
กับคนพิการได้ 
เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน 
อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เพื่อให้ 
คําแนะนําในการใช้งานที่ถูกต้องสําหรับคนพิการ 
เจ้าหน้าที่ควรมีความสุภาพและใส่ใจในการให้บริการ 
 

 
 
 
 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดลักษณะ  หรือ
การจัดให้มีอุปกรณ์  สิ่งอํานวยความสะดวก  หรือบริการในอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ  บริการขนส่ง  หรือ
บริการสาธารณะอื่นให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  เพื่อให้เจ้าของอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ  
บริการขนส่ง  หรือผู้ให้บริการสาธารณะอื่น  ที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี  ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีหรือ
ยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกําหนด  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


