
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที ่

ยานพาหนะ และบริการขนสง่ เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
พ.ศ. ๒๕๕๖๑ 

   
 

อาศัย อํานาจตามความในมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ ง  และมาตรา  ๔๕  แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“อุปกรณ์” หมายความว่า เครื่องช่วยอํานวยความสะดวกซึ่งเคลื่อนที่หรือ

เคลื่อนย้ายได้ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอาคารและสถานที่ และยานพาหนะได้บน
พ้ืนฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 

“สิ่งอํานวยความสะดวก” หมายความว่า เครื่องมือเพื่อการช่วยเหลือทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารและสถานที่ และยานพาหนะ โดยการสร้าง ติดต้ัง หรือดัดแปลงให้เครื่องมือดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของอาคารและสถานที่ และยานพาหนะ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้บนพื้นฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 

“บริการ” หมายความว่า การปฏิบัติ การดูแล การให้ความช่วยเหลือ หรือการให้
ความสะดวก เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้บนพื้นฐานของความต้องการพิเศษ
ของคนพิการแต่ละประเภทโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากการให้บริการนั้น 

“อาคาร” หมายความว่า พ้ืนที่ในส่วนอาคารหรือสํานักงานที่ใช้ในการขนส่งโดยสาร
สาธารณะ หรืออาคารในเขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงสัมปทาน 
และทางพิเศษที่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ 

“สถานที่” หมายความว่า พ้ืนที่หรืออาณาบริเวณโดยรอบของอาคาร และสถานที่
จอดรถ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๒  อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ที่จัดให้มีในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ 
และบริการขนส่ง ตามกฎกระทรวงนี้ ต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อให้คน

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๓๑ ก/หน้า ๒๒/๓ เมษายน ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคน
พิการแต่ละประเภท 

 
ข้อ ๓  การจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคารหรือสถานที่

เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ให้นําบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

ยานพาหนะ 
   

 
ข้อ ๔  ยานพาหนะดังต่อไปนี้ ให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ

เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
(๑) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจําทางและไม่ประจําทาง

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

สะดวก หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประตูรถสําหรับคนพิการ 
(๒) อุปกรณ์นําพาคนพิการหรืออุปกรณ์ยกรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากรถ 
(๓) ทางลาด 
(๔) พ้ืนที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการหรืออุปกรณ์สําหรับเก็บรถเข็นคนพิการ 
(๕) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๖) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสําหรับเจ้าหน้าที่ดูแล

ประจํารถ 
(๗) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํารถเพื่อใช้

สื่อสารกับคนพิการ 
(๘) เจ้าหน้าที่ประจํารถซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ

ของคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการในการขึ้นและลงรถ 
ลักษณะของอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป

ตามรายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่กําหนดใน
บัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๖  รถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการตามข้อ ๔ (๒) ให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) อุปกรณ์นําพาคนพิการหรืออุปกรณ์ยกรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากรถ 
(๒) พ้ืนที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการหรืออุปกรณ์สําหรับเก็บรถเข็นคนพิการ 
(๓) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํารถเพื่อใช้

สื่อสารกับคนพิการ 
ลักษณะของอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม

รายการอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการที่กําหนดในบัญชี
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
ข้อ ๗  รถไฟตามข้อ ๔ (๓) ให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการเพื่อให้

คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) อุปกรณ์นําพาคนพิการหรืออุปกรณ์ยกรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากรถ 
(๒) ทางลาด 
(๓) พ้ืนที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการหรืออุปกรณ์สําหรับเก็บรถเข็นคนพิการ 
(๔) ที่นั่งสําหรับคนพิการ 
(๕) ห้องน้ําสําหรับคนพิการ 
(๖) ห้องนอนสําหรับคนพิการ 
(๗) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๘) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํา

รถไฟ 
(๙) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํารถไฟเพื่อใช้

สื่อสารกับคนพิการ 
(๑๐) ป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการติดไว้บริเวณตัวรถด้านนอกเพื่อให้คนพิการทราบว่า

เป็นรถที่จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๑๑) การประกาศแจ้งชื่อสถานีถัดไปสําหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟ

ว่ิงหรือป้ายบอกช่ือสถานีถัดไปสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
(๑๒) เจ้าหน้าที่ประจํารถไฟซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความ

ต้องการของคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการในการขึ้นและลงรถไฟ 
ลักษณะของอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป

ตามรายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในรถไฟที่กําหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 
ข้อ ๘  รถไฟฟ้าตามข้อ ๔ (๔) ให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ

เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) พ้ืนที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการหรืออุปกรณ์สําหรับเก็บรถเข็นคนพิการ 
(๒) ที่นั่งสําหรับคนพิการ 
(๓) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํา
รถไฟฟ้า 

(๕) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํารถไฟฟ้าเพื่อใช้
สื่อสารกับคนพิการ 

(๖) ป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการติดไว้บริเวณตัวรถด้านนอกเพื่อให้คนพิการทราบว่า
เป็นรถที่จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 

(๗) การประกาศแจ้งชื่อสถานีถัดไปสําหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่ง
หรือป้ายบอกช่ือสถานีถัดไปสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 

ลักษณะของอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามรายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในรถไฟฟ้าที่กําหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวง
นี้ 

 
ข้อ ๙  เรือโดยสารตามข้อ ๔ (๕) ให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ

เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากเรือ 
(๒) ทางลาด 
(๓) ทางขึ้นและลงเรือสําหรับคนพิการ 
(๔) พ้ืนที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการหรืออุปกรณ์สําหรับเก็บรถเข็นคนพิการ 
(๕) ป้ายแสดงจํานวนที่นั่งสําหรับคนพิการ 
(๖) ที่นั่งสําหรับคนพิการ 
(๗) ทางเดินภายในเรือสําหรับคนพิการ 
(๘) บันไดสําหรับคนพิการ 
(๙) ห้องน้ําสําหรับคนพิการสําหรับเรือโดยสารที่มีขนาดเกินกว่าหกสิบตันกรอส 
(๑๐) ห้องนอนสําหรับคนพิการสําหรับเรือโดยสารที่มีห้องนอน 
(๑๑) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๑๒) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํา

เรือ 
(๑๓) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําเรือเพื่อใช้

สื่อสารกับคนพิการ 
(๑๔) การประกาศแจ้งชื่อท่าเทียบเรือถัดไปสําหรับคนพิการทางการเห็น และ

ตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้ายบอกช่ือท่าเทียบเรือถัดไปสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
(๑๕) เจ้าหน้าที่ประจําเรือซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ

ของคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการในการขึ้นและลงเรือ 
ลักษณะของอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป

ตามรายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในเรือโดยสารที่กําหนดในบัญชีท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๐  อากาศยานขนส่งตามข้อ ๔ (๖) ให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือ
บริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ลิฟต์แบบแท่นยกสําหรับนําพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจาก
อากาศยาน 

(๒) ที่นั่งสําหรับคนพิการ 
(๓) ห้องน้ําสําหรับคนพิการ 
(๔) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๕) คู่มือแนะนําการใช้บริการอากาศยานสําหรับคนพิการแต่ละประเภท 
(๖) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสําหรับเจ้าหน้าที่ดูแล

ประจําอากาศยานและเจ้าหน้าที่ให้บริการภาคพื้นของอากาศยานนั้น 
(๗) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ดูแลประจําอากาศ

ยานเพื่อใช้สื่อสารกับคนพิการ 
(๘) การประกาศเตือนสําหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้าย

แสดงความหมายสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
(๙) เจ้าหน้าที่ดูแลประจําอากาศยานและเจ้าหน้าที่ให้บริการภาคพื้นของอากาศยาน

นั้น ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อย
หนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการ 

ลักษณะของอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามรายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการสําหรับอากาศยานขนส่งที่กําหนดในบัญชี
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
หมวด ๓ 

บริการขนส่ง 
   

 
ข้อ ๑๑  สถานีขนส่งผู้โดยสารให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ

เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประตูสําหรับคนพิการ 
(๒) ที่นั่งสําหรับคนพิการหรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นสําหรับคนพิการ 
(๓) ทางลาด 
(๔) บันไดและราวจับสําหรับคนพิการ 
(๕) พ้ืนผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น 
(๖) ช่องขายตั๋วโดยสารสําหรับคนพิการ และช่องเก็บต๋ัวสําหรับคนพิการ 
(๗) อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากรถ 
(๘) ห้องน้ําสําหรับคนพิการ 
(๙) ลิฟต์สําหรับคนพิการ 
(๑๐) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการ 
(๑๑) ที่จอดรถสําหรับคนพิการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑๒) พ้ืนที่สําหรับหนีภัยของคนพิการ 
(๑๓) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๑๔) แผนที่การเดินทางสําหรับคนพิการทางการเห็น 
(๑๕) การประกาศเตือนภัยสําหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือ

สัญญาณไฟเตือนภัยสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
(๑๖) การประกาศข้อมูลสําหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้าย

แสดงความหมายสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
(๑๗) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํา

สถานี 
(๑๘) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําสถานีเพื่อใช้

สื่อสารกับคนพิการ 
(๑๙) เจ้าหน้าที่ประจําสถานีซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความ

ต้องการของคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการ 
ลักษณะของอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป

ตามรายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในสถานีขนส่งผู้โดยสารที่กําหนดในบัญชีท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

 
ข้อ ๑๒  ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวง

สัมปทาน ให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทางเท้าสําหรับคนพิการ 
(๒) สัญญาณข้ามถนนและทางข้ามถนนสําหรับคนพิการ 
(๓) ทางลาด 
(๔) พ้ืนผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น 
(๕) สะพานลอยข้ามถนนสําหรับคนพิการ 
(๖) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการ 
(๗) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
ลักษณะของอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม

รายการอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท 
และทางหลวงสัมปทานที่กําหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
ข้อ ๑๓  อาคารหรือสถานที่ในเขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวง

ชนบท ทางหลวงสัมปทาน และทางพิเศษ ให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) พ้ืนผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น 
(๖) ห้องน้ําสําหรับคนพิการ 
(๗) ลิฟต์สําหรับคนพิการ 
(๘) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการ 
(๙) ที่จอดรถสําหรับคนพิการ 
(๑๐) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
ลักษณะของอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม

รายการอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารหรือสถานที่ในเขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวง
แผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงสัมปทาน และทางพิเศษที่กําหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
ข้อ ๑๔  สถานีรถไฟและสถานีรถไฟฟ้าให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือ

บริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประตูสําหรับคนพิการ 
(๒) ที่นั่งสําหรับคนพิการหรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นสําหรับคนพิการ 
(๓) ทางลาด 
(๔) บันไดและราวจับสําหรับคนพิการ 
(๕) พ้ืนผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น 
(๖) ช่องขายตั๋วโดยสารสําหรับคนพิการ และช่องเก็บต๋ัวสําหรับคนพิการ 
(๗) อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากรถ 
(๘) ราวกันตก ผนังกันตก หรือประตูอัตโนมัติก้ันระหว่างชานชาลาสถานีและราง

รถไฟหรือรางรถไฟฟ้า 
(๙) ห้องน้ําสําหรับคนพิการ 
(๑๐) ลิฟต์สําหรับคนพิการ 
(๑๑) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการ 
(๑๒) ที่จอดรถสําหรับคนพิการ 
(๑๓) พ้ืนที่สําหรับหนีภัยของคนพิการ 
(๑๔) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๑๕) แผนที่การเดินทางสําหรับคนพิการทางการเห็น 
(๑๖) การประกาศเตือนภัยสําหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือ

สัญญาณไฟเตือนภัยสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
(๑๗) การประกาศข้อมูลสําหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้าย

แสดงความหมายสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
(๑๘) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํา

สถานี 
(๑๙) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําสถานีเพื่อใช้

สื่อสารกับคนพิการ 
(๒๐) เจ้าหน้าที่ประจําสถานีซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความ

ต้องการของคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ลักษณะของอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามรายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในสถานีรถไฟและสถานีรถไฟฟ้าที่กําหนดใน
บัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
ข้อ ๑๕  ท่าเทียบเรือให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการเพื่อให้คน

พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่นั่งสําหรับคนพิการหรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการ 
(๒) ทางลาด 
(๓) พ้ืนผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น 
(๔) อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากเรือ 
(๕) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการ 
(๖) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๗) การประกาศเตือนภัยสําหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือ

สัญญาณไฟเตือนภัยสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
(๘) การประกาศข้อมูลสําหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้าย

แสดงความหมายสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
(๙) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํา

ท่าเทียบเรือ 
(๑๐) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําท่าเทียบเรือ

เพื่อใช้สื่อสารกับคนพิการ 
(๑๑) เจ้าหน้าที่ประจําท่าเทียบเรือซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความ

ต้องการของคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการ 
ลักษณะของอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป

ตามรายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในท่าเทียบเรือที่กําหนดในบัญชีท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

 
ข้อ ๑๖  ท่าอากาศยานให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการเพื่อให้คน

พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประตูสําหรับคนพิการ 
(๒) ที่นั่งสําหรับคนพิการหรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นสําหรับคนพิการ 
(๓) ทางลาด 
(๔) บันไดและราวจับสําหรับคนพิการ 
(๕) พ้ืนผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น 
(๖) อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากรถ 
(๗) ห้องน้ําสําหรับคนพิการ 
(๘) ลิฟต์สําหรับคนพิการ 
(๙) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการ 
(๑๐) ที่จอดรถสําหรับคนพิการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑๑) พ้ืนที่สําหรับหนีภัยของคนพิการ 
(๑๒) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๑๓) จุดบริการให้ข้อมูลในการเดินทางสําหรับคนพิการ 
(๑๔) การประกาศเตือนภัยสําหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือ

สัญญาณไฟเตือนภัยสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
(๑๕) การประกาศข้อมูลสําหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้าย

แสดงความหมายสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
(๑๖) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํา

ท่าอากาศยาน 
(๑๗) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําท่าอากาศ

ยานเพื่อใช้สื่อสารกับคนพิการ 
(๑๘) เจ้าหน้าที่ประจําท่าอากาศยานซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับ

ความต้องการของคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการ 
ลักษณะของอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป

ตามรายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในท่าอากาศยานที่กําหนดในบัญชีท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ชัชชาติ  สิทธิพันธ์ุ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. บัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความ
สะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๑ รายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสารตามข้อ ๕ วรรคสอง 

๑.๒ รายการอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถยนต์สาธารณะและรถยนต์
บริการตามข้อ ๖ วรรคสอง 

๑.๓ รายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในรถไฟตามข้อ ๗ 
วรรคสอง 

๑.๔ รายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในรถไฟฟ้าตามข้อ ๘ 
วรรคสอง 

๑.๕ รายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในเรือโดยสารตามข้อ 
๙ วรรคสอง 

๑.๖ รายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการสําหรับอากาศยาน
ขนส่งตามข้อ ๑๐ วรรคสอง 

๑.๗ รายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง 

๑.๘ รายการอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในทางหลวงพิเศษ ทางหลวง
แผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทานตามข้อ ๑๒ วรรคสอง 

๑.๙ รายการอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารและสถานที่ในเขตทาง
หลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงสัมปทาน และทางพิเศษตามข้อ ๑๓ วรรค
สอง 

๑.๑๐ รายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในสถานีรถไฟและ
สถานีรถไฟฟ้าตามข้อ ๑๔ วรรคสอง 

๑.๑๑ รายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในท่าเทียบเรือตามข้อ 
๑๕ วรรคสอง 

๑.๑๒ รายการอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในท่าอากาศยานตาม
ข้อ ๑๖ วรรคสอง 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนด
ลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ 
บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่นให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้เจ้าของ
อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการสาธารณะอื่น ที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 
ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมาย
กําหนด  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๔ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
ปณตภร/ผู้ตรวจ 

๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
 
 


