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ประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
เรื่อง มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะ
โดยเป็นการสมควรกาหนดรูปแบบป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ (3) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกโดยอนุมัตคิ ณะรัฐมนตรีจึงออกประกาศกาหนดมาตรฐาน
ป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้ “ป้ ายสัญ ลั กษณ์ ” หมายความว่า รูป ภาพ ข้อความ ตั วหนั งสื อ
ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดง ติดตั้ง หรือทาให้ปรากฏอยู่บนแผ่นป้าย กล่องผนัง หรือที่อื่นใด
ในเขตหรือพื้ น ที่ ก ารให้ บ ริก ารขนส่ งสาธารณะ ได้ แ ก่ สถานี ชานชาลา ป้ ายหยุ ด รถ จุ ด จอดรถ
จุดพักรถ หรือพื้นที่ใด ๆ ที่มีการให้บริการขนส่งสาธารณะ ในลักษณะและตาแหน่งที่เห็นได้โดยง่าย
และชั ด เจน ท าด้ ว ยแผ่ น โลหะ ไม้ หรื อ วั ส ดุ อื่ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก าร
สิ่งอ านวยความสะดวกต่ าง ๆ การห้ าม การเตื อ น ความปลอดภั ย การบั งคั บ หรือ การแนะน า
การใช้บริการ แก่ผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ให้สามารถรับรู้หรือเข้าใจ สัญลักษณ์ห้าม
สัญลักษณ์เตือน สัญลักษณ์ความปลอดภัย สัญลักษณ์จากัดสิทธิ์ สัญลักษณ์ให้สิทธิ์คนพิการ ทุพพลภาพ
และผู้สูงอายุ หรือสามารถเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่ต้องการได้
ข้อ 2 ในประกาศนี้ “ระบบขนส่งสาธารณะ” หมายความว่า ระบบการขนส่งคนโดยสาร
เพื่อสินจ้างหรือเพื่อการให้บริการ ทั้งแบบประจาทางและไม่ประจาทาง ด้วยยานพาหนะประเภทต่าง ๆ
ได้ แ ก่ รถขนส่ ง มวลชน รถโดยสาร รถยนต์ รั บ จ้ า ง รถจั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า ง รถไฟ รถไฟฟ้ า
เรื อ โดยสาร และอากาศยานขนส่ ง รวมถึ ง ส่ ว นประกอบที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรฐาน ความสะดวก
และความปลอดภัย ของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะ
ข้อ 3 ป้ายสัญลักษณ์แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
(1) ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอานวยความสะดวกทั่วไป (Public Facilities) ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลหรือให้การแนะนาผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการให้ สามารถไปยังจุดให้บริการ
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ (ยกเว้นสิ่งอานวยความสะดวกด้านการคมนาคม) ภายในเขตหรือพื้นที่
การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ
(2) ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอานวยความสะดวกด้านการคมนาคม (Transport Facilities) ได้แก่
ป้ายสัญ ลัก ษณ์ ที่ มีวัต ถุ ประสงค์เพื่ อ ให้ ข้อ มูลหรือให้ การแนะน าผู้โดยสารหรือผู้ ใช้ บริการให้ สามารถ
ไปยังจุดให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการคมนาคม ภายในเขตหรือพื้นที่
การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ
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(3) ป้ายสัญลักษณ์ห้าม (Prohibition) ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามผู้โดยสาร
หรือผู้ใช้บริการกระทาการหรือกิจกรรมบางอย่าง ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ
(4) ป้ายสัญลักษณ์เตือน (Warning) ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้โดยสาร
หรือผู้ใช้บริการให้กระทาการหรือกิจกรรมบางอย่าง ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะ
นั้น ๆ ด้วยความระมัดระวัง
(5) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ ค วามปลอดภั ย (Safety) ได้ แ ก่ ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อให้ ข้อมู ลที่เกี่ยวข้องกับการกระทาหรือกิจกรรมหรือพื้นที่ที่ทาให้เกิด ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร
หรือผู้ใช้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ
(6) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ จ ากั ด สิ ท ธิ์ (Mandatory) ได้ แ ก่ ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อจากัดสิทธิ์ผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการในการกระทาการหรือกิจกรรมบางอย่าง ภายในเขตหรือพื้นที่
การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ
(7) ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ
(Accessible Facilities) ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ขอ้ มูลหรือให้การแนะนาผู้โดยสาร
หรือผู้ใช้บริการที่เป็นผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ให้สามารถไปยังจุดให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ
หมวด 1
ป้ายสัญลักษณ์สงิ่ อานวยความสะดวกทั่วไป (Public Facilities)
ข้อ 4 ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอานวยความสะดวกทั่วไป (Public Facilities) ซึ่งปรากฏตามตัวอย่าง
ในรูปที่ 1 ท้ายประกาศนี้ มีความหมาย ดังนี้
(1) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้องสุขา (ทั่วไป) (Toilet (general))” หมายความว่า บริเวณนั้ น
ได้จัดให้มีห้องสุขาไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการทั่วไป (สท.1)
(2) ป้ ายสั ญ ลั ก ษณ์ “ห้ อ งสุ ข า (ผู้ ช าย) (Toilet (men))” หมายความว่ า บริ เวณนั้ น
ได้จัดให้มีห้องสุขาไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการเฉพาะเพศชาย (สท.2)
(3) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้องสุขา (ผู้หญิง) (Toilet (women))” หมายความว่า บริเวณนั้น
ได้จัดให้มีห้องสุขาไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการเฉพาะเพศหญิง (สท.3)
(4) ป้ายสัญ ลักษณ์ “กรุณ าแบ่งปั น ที่นั่ ง (Courtesy (Please give up your seat))”
หมายความว่า ขอให้บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการแบ่งปันที่นั่งให้แก่เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กเล็ก (สท.4)
(5) ป้ายสัญลักษณ์ “ที่นั่งสาหรับพระภิกษุ หรือนักบวช (Seat for monks or priests)”
หมายความว่ า บริเวณนั้ น ได้ จัด ให้ มี ที่ นั่ งส ารองไว้ส าหรับ ผู้ โดยสารหรือ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ เป็ น พระภิ ก ษุ
สามเณร และนักบวช (สท.5)
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(6) ป้ายสัญลักษณ์ “ลิฟต์ (Elevator)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีลิฟต์ไว้บริการ
แก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.6)
(7) ป้ายสัญลักษณ์ “บันไดเลื่อน (Escalator)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีบันไดเลื่อน
ไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.7)
(8) ป้ายสัญลักษณ์ “บันได (Stairs)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีบันไดไว้บริการ
แก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.8)
(9) ป้ายสัญลักษณ์ “ทางเลื่อน (Moving walking)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีทางเลื่อน
ไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้ นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ
(สท.9)
(10) ป้ายสัญลักษณ์ “ทางข้าม (Crosswalk)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีทางข้าม
ไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ
(สท.10)
(11) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้องสวดมนต์ (Meditation / Chapel)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้
จัดให้มีห้องสาหรับทากิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้บริการบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ (สท.11)
(12) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้องแต่งตัวผู้ชาย (Dressing room (men))” หมายความว่า บริเวณนั้น
ได้จัดให้มีห้องแต่งตัวไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ เฉพาะเพศชาย (สท.12)
(13) ป้ายสัญ ลักษณ์ “ห้ องแต่งตั วผู้ หญิ ง (Dressing room (women))” หมายความว่า
บริ เวณนั้ น ได้ จั ด ให้ มี ห้ อ งแต่ งตั ว ไว้ บ ริ ก ารแก่ บุ ค คล ผู้ โดยสาร หรื อ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร เฉพาะเพศหญิ ง
(สท.13)
(14) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้องรับฝากเสื้อ (Cloakroom)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มี
ห้องรับฝากเสื้อไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่ง
สาธารณะนั้น ๆ (สท.14)
(15) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ห้ อ งอาบน้ า (Shower)” หมายความว่ า บริ เวณนั้ น ได้ จั ด ให้ มี
ห้องอาบน้าไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่ง
สาธารณะนั้น ๆ (สท.15)
(16) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้องปฐมพยาบาล (First aid)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มี
ห้องปฐมพยาบาลไว้บริการแก่บคุ คล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่ง
สาธารณะนั้น ๆ (สท.16)
(17) ป้ายสัญลักษณ์ “จุดบริการน้าดื่ม (Drinking water)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มี
จุดบริการน้าดื่มไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่ง
สาธารณะนั้น ๆ (สท.17)
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(18) ป้ายสัญลักษณ์ “สถานที่รับดูแลเด็ก (Nursery)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มี
สถานที่รับดูแลเด็กไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการ
ขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.18)
(19) ป้ายสัญ ลัก ษณ์ “ห้ องเปลี่ยนผ้าอ้อม (Baby change)” หมายความว่า บริเวณนั้ น
ได้จั ด ให้ มี ห้ อ งเปลี่ย นผ้ าอ้อ มไว้บ ริการแก่ บุ ค คล ผู้ โดยสาร หรือ ผู้ ใช้บ ริการ ภายในเขตหรือ พื้ น ที่
การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.19)
(20) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “สถานี ต ารวจ / ป้ อ มต ารวจ (Police station)” หมายความว่ า
บริ เ วณนั้ น มี ส ถานี ต ารวจ / ป้ อ มต ารวจ เพื่ อ รั บ แจ้ ง เหตุ แ ละให้ บ ริ ก ารแก่ บุ ค คล ผู้ โ ดยสาร
หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.20)
(21) ป้ ายสั ญ ลั ก ษณ์ “จุ ด แจ้ งของหายและรับ คื น (Lost and found)” หมายความว่ า
บริเวณนั้นได้จัดให้มีจุดแจ้งของหายและจุดรับคืนไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขต
หรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.21)
(22) ป้ายสัญลักษณ์ “จุดนัดพบ (Meeting point)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีจุดนัดพบ
ไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ
(สท.22)
(23) ป้ายสัญลักษณ์ “เคาน์เตอร์เช็คอิน / ต้อนรับ (Check-in / Reception)” หมายความว่า
บริ เวณนั้ น ได้ จั ด ให้ มี เคาน์ เตอร์ เช็ ค อิ น / ต้ อ นรั บ ไว้ บ ริ ก ารแก่ บุ ค คล ผู้ โดยสาร หรื อ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร
ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.23)
(24) ป้ายสัญลักษณ์ “พื้นที่สูบบุหรี่ (Smoking area)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้
เป็นพื้นที่อนุญาตให้บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการสูบบุหรี่ได้ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่ง
สาธารณะนั้น ๆ (สท.24)
(25) ป้ายสัญลักษณ์ “ถังขยะ (Trash box)” หมายความว่า บริเวณนัน้ ได้จัดให้มีจุดทิ้งขยะทั่วไป
ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.25)
(26) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “รี ไ ซเคิ ล (Collection facility for the recycling products)”
หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีจุดทิ้งขยะรีไซเคิล ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะ
นั้น ๆ (สท.26)
(27) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ธนาคาร / จุ ด บริ ก ารแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา (Bank or Currency
exchange office)” หมายความว่า บริเวณนั้น ได้จั ด ให้ เป็ นพื้ น ที่ ให้ บริการทาธุรกรรมทางการเงิน
แก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.27)
(28) ป้ายสัญลักษณ์ “ตู้บริการเงินสดอัตโนมัติ (ATM)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้
เป็นพื้นที่ให้บริการตู้บริการเงินสดอัตโนมัติ แก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่
การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.28)
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(29) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “จุ ด ช าระเงิน (Cashier)” หมายความว่ า บริเวณนั้ น ได้ จั ด ให้ เป็ น
พื้นที่รับชาระค่าสินค้าหรือบริการภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.29)
(30) ป้ายสัญลักษณ์ “พื้นที่จาหน่ายสินค้า (Shopping area)” หมายความว่า บริเวณนั้น
ได้จัดให้เป็นพื้นที่จาหน่ายสินค้าทั่วไปภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.30)
(31) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ร้ า นค้ า ปลอดภาษี (Duty free)” หมายความว่ า บริ เ วณนั้ น
ได้จัดให้เป็นพื้นที่จาหน่ายสินค้าปลอดอากรแก่ผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการ
ขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.31)
(32) ป้ายสัญลักษณ์ “ร้านหนังสือ (Bookstore)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้เป็น
พื้นที่จาหน่ายหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการ
ขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.32)
(33) ป้ายสัญลักษณ์ “ร้านอาหาร (Restaurant)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้เป็น
พื้นที่จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.33)
(34) ป้ายสัญลักษณ์ “ร้านกาแฟ (Coffee shop)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้เป็น
พื้นที่จาหน่ายเครื่องดื่มประเภทกาแฟ และเครื่องดื่มอื่น ๆ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่ง
สาธารณะนั้น ๆ (สท.34)
(35) ป้ายสัญลักษณ์ “ร้านจาหน่ายเครื่องดื่ม (Bar)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้เป็น
พืน้ ที่จาหน่ายเครื่องดื่มทั่วไป ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.35)
(36) ป้ายสัญ ลักษณ์ “ร้านขายยา (Pharmacy)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัด ให้เป็ น
พื้นที่จาหน่ายเวชภัณฑ์ทั่วไป ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.36)
(37) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “สถานี บ ริ ก ารน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง (Fuel station)” หมายความว่ า
บริเวณนั้นได้จัดให้เป็นพื้นที่จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะ
นั้น ๆ (สท.37)
(38) ป้ายสัญ ลักษณ์ “จุด ประชาสัมพันธ์ / บริการข้อมูล (Information)” หมายความว่า
บริเวณนั้นได้จัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.38)
(39) ป้ายสัญลักษณ์ “จุดบริการข้อมูลที่พัก / จองที่พัก (Hotel reservations)” หมายความว่า
บริเวณนั้นได้จัดให้ มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับที่พัก / การจองห้องพั ก สาหรับบุคคล ผู้โดยสาร
หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.39)
(40) ป้ายสัญลักษณ์ “โทรศัพท์ (Telephone)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีบริการ
โทรศัพท์สาธารณะสาหรับบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่ง
สาธารณะนั้น ๆ (สท.40)
(41) ป้ายสัญลักษณ์ “โทรสาร (Fax)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีบริการโทรสาร
สาหรับบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.41)
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(42) ป้ายสัญ ลักษณ์ “ไปรษณี ย์ (Postal facility)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัด ให้ มี
บริ ก ารด้ า นพั ส ดุ ภั ณ ฑ์ / ไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ บุ ค คล ผู้ โดยสาร หรื อ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร ภายในเขต
หรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.42)
(43) ป้ายสัญลักษณ์ “บริการอินเตอร์เน็ต (Internet)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มี
บริการระบบอินเตอร์เน็ตสาหรับบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการ
ขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.43)
(44) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้องให้นมบุตร (Breastfeeding room)” หมายความว่า บริเวณนั้น
ได้จัดให้มีสถานที่ให้นมบุตรสาหรับบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการ
ขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สท.44)
ข้อ 5 ลักษณะของป้ายสัญลักษณ์สิ่งอานวยความสะดวกทั่วไป กาหนดให้เป็นป้ายสี่เหลี่ยม
จัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 2 ชนิด ดังนี้
(1) ชนิดพื้นสีขาว เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีดา
(2) ชนิดพื้นสีน้าเงิน เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีขาว
หมวด 2
ป้ายสัญลักษณ์สงิ่ อานวยความสะดวกด้านการคมนาคม (Transport Facilities)
ข้อ 6 ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ สิ่ ง อ านวยด้ า นการคมนาคม (Transport Facilities) ซึ่ งปรากฏ
ตามตัวอย่างในรูปที่ 2 ท้ายประกาศนี้ มีความหมาย ดังนี้
(1) ป้ายสัญ ลักษณ์ “ที่จอดรถ (Parking)” หมายความว่า เป็น พื้นที่ที่ อนุ ญ าตให้บุ คคล
ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ จอดยานพาหนะได้ตามข้อกาหนดภายในเขตหรื อพื้นที่การให้บริการขนส่ง
สาธารณะนั้ น ๆ (สค.1) (อาจใช้ ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ที่ จ อดรถ (Parking)” ประกอบกั บ ภาพเสริ ม
ตามประเภทของยานพาหนะนั้น ๆ เพื่อแบ่งแยกพื้นที่จอดรถของยานพาหนะแต่ละประเภทก็ได้)
(2) ป้ายสัญลักษณ์ “เที่ยวบินขาออก (Departures)” หมายความว่า เป็นพื้นที่ให้บริการ
สาหรับผู้โดยสารอากาศยานขาออก (สค.2)
(3) ป้ายสัญลักษณ์ “เที่ยวบินขาเข้า (Arrivals)” หมายความว่า เป็นพื้นที่ให้บริการสาหรับ
ผู้โดยสารอากาศยานขาเข้า (สค.3)
(4) ป้ายสัญลักษณ์ “เชื่อมต่อเที่ยวบิน (Connecting flights)” หมายความว่า เป็นพื้นที่
ให้บริการสาหรับผู้โดยสารอากาศยานที่ต้องเปลี่ยนเที่ยวบินโดยสาร (สค.4)
(5) ป้ายสัญลักษณ์ “สถานที่รวมสัมภาระเดินทาง (Baggage storage)” หมายความว่า
เป็ น พื้ น ที่ ร วมสั ม ภาระเดิ น ทางส าหรั บ บุ ค คล ผู้ โดยสาร หรื อ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร ภายในเขตหรื อ พื้ น ที่
การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สค.5)
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(6) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ตู้ เ ก็ บ สั ม ภาระเดิ น ทาง (Baggage lockers)” หมายความว่ า
เป็นพื้นที่ให้บริการตู้เก็บสัมภาระเดินทางสาหรับบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่
การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สค.6)
(7) ป้ายสัญลักษณ์ “รถเข็นสัมภาระเดินทาง (Baggage cart)” หมายความว่า เป็นพื้นที่
ให้ บ ริก ารรถเข็ น สั ม ภาระเดิ น ทางส าหรับ บุ ค คล ผู้ โดยสาร หรือ ผู้ ใช้ บ ริก าร ภายในเขตหรือ พื้ น ที่
การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สค.7)
(8) ป้ายสัญลักษณ์ “สถานที่รับสัมภาระเดินทาง (Baggage claim area)” หมายความว่า
เป็ น พื้ น ที่ รั บ สั ม ภาระเดิ น ทางส าหรั บ บุ ค คล ผู้ โ ดยสาร หรื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ภายในเขตหรื อ พื้ น ที่
การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สค.8)
(9) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “บริ ก ารขนส่ ง กระเป๋ า เดิ น ทาง (Baggage delivery service)”
หมายความว่า เป็ น พื้ น ที่ให้ บ ริการขนส่งกระเป๋าเดินทางสาหรับบุ คคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บ ริการ
ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สค.9)
(10) ป้ายสัญลักษณ์ “ที่ขายตั๋ว / ตู้ขายตั๋ว (Tickets)” หมายความว่า เป็นพื้นที่ให้บริการ
ขายตั๋ ว เดิ น ทางแบบมี พ นั ก งานบริ ก าร หรื อ แบบตู้ อั ต โนมั ติ ส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารบุ ค คล ผู้ โดยสาร
หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สค.10)
(11) ป้ายสัญลักษณ์ “ศุลกากร (Customs)” หมายความว่า เป็นพื้นที่ดาเนินการด้านพิธีการ
ศุลกากร (สค.11)
(12) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ตรวจคนเข้ า เมื อ ง (Immigration)” หมายความว่ า เป็ น พื้ น ที่
ดาเนินการด้านการตรวจคนเข้าเมือง (สค.12)
(13) ป้ายสัญ ลักษณ์ “อากาศยาน / ท่าอากาศยาน (Aircraft / Airport)” หมายความว่า
เป็นพื้นที่ท่าอากาศยาน และให้บริการขนส่งสาธารณะทางอากาศ (สค.13)
(14) ป้ายสัญลักษณ์ “รถไฟ / สถานีรถไฟ (Train / Train station)” หมายความว่า เป็น
พื้นที่สถานีรถไฟ และให้บริการขนส่งสาธารณะทางรถไฟ (สค.14)
(15) ป้ายสัญลักษณ์ “รถโดยสาร / สถานีขนส่ง (Bus / Bus station)” หมายความว่า เป็น
พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และให้บริการขนส่งสาธารณะทางรถยนต์โดยสาร (สค.15)
(16) ป้ ายสั ญ ลั ก ษ ณ์ “เรื อ โด ยสาร / ท่ าเที ยบ เรื อ (Boat/Ferry / Port/Harbor)”
หมายความว่า เป็นพื้นที่ท่าเทียบเรือ และให้บริการขนส่งสาธารณะทางเรือ (สค.16)
(17) ป้ายสัญลักษณ์ “รถแท็กซี่ (Taxi)” หมายความว่า เป็นพื้นที่ให้บริการรถยนต์รับจ้าง
สาธารณะไม่ประจาทาง (สค.17)
(18) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “รถเช่ า / บริ ก ารรถเช่ า (Rent car)” หมายความว่ า เป็ น พื้ น ที่
ให้บริการรถให้เช่า (สค.18)
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(19) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “รถประจ าทาง / จุ ด จอดรถประจ าทาง (Bus / Bus stop)”
หมายความว่า เป็นพื้นที่จอดรถโดยสารประจาทาง และให้บริการรถโดยสารประจาทาง (สค.19)
(20) ป้ายสัญลักษณ์ “จักรยาน (Bicycle)” หมายความว่า เป็นพื้นที่ให้บริการรถจักรยาน
หรือเป็นพื้นที่ให้บริการจอดรถจักรยานสาหรับบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่
การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ (สค.20)
(21) ป้ายสัญลักษณ์ “รถราง (Tram)” หมายความว่า เป็นพื้นที่จอดรถราง และให้บริการรถราง
(สค.21)
(22) ป้ายสัญลักษณ์ “รถกระเช้า (Cable car)” หมายความว่า เป็นพื้นที่ให้บริการรถกระเช้า
(สค.22)
(23) ป้ายสัญลักษณ์ “รถรางลอยฟ้า (Cable railway)” หมายความว่า เป็นพื้นที่ให้บริการ
รถรางลอยฟ้า (สค.23)
(24) ป้ายสัญ ลักษณ์ “เฮลิ คอปเตอร์ (Helicopter)” หมายความว่า เป็ น พื้ นที่ ให้บ ริการ
เฮลิคอปเตอร์ หรือเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ (สค.24)
(25) ป้ายสัญลักษณ์ “รถไฟฟ้ า / สถานี รถไฟฟ้ า (Sky train, Subway / Sky train station,
Subway station)” หมายความว่า เป็นพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า และให้บริการขนส่งสาธารณะทางราง
ประเภทรถไฟฟ้า (สค.25)
ข้อ 7 ลัก ษณะของป้ ายสั ญ ลั กษณ์ สิ่ งอ านวยความสะดวกด้ านคมนาคม กาหนดให้ เป็ น
ป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 2 ชนิด ดังนี้
(1) ชนิดพื้นสีขาว เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีดา
(2) ชนิดพื้นสีน้าเงิน เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีขาว
หมวด 3
ป้ายสัญลักษณ์ห้าม (Prohibition)
ข้อ 8 ป้ายสัญลักษณ์ห้าม (Prohibition) ซึ่งปรากฏตามตัวอย่างในรูปที่ 3 ท้ายประกาศนี้
มีความหมาย ดังนี้
(1) ป้ายสัญลักษณ์ “การห้ามทั่วไป (General prohibition)” หมายความว่า ห้ามบุคคล
ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ กระทากิจกรรม หรือกระทาการใด ๆ ในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.1)
(2) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ามสูบบุหรี่ (No smoking)” หมายความว่า ห้ามบุคคล ผู้โดยสาร
หรือผู้ใช้บริการ สูบบุหรี่ในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.2)
(3) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ ามจุดไฟ / ห้ามวัตถุไวไฟ (No open flame / No flame good)”
หมายความว่า ห้ามบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ จุดไฟ หรือกระทาการที่ทาให้เกิดประกายไฟ
หรือนาพาวัตถุไวไฟ เข้ามาในในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.3)
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(4) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ ามเข้า / ห้ามบุ กรุก (No entry / No trespassing)” หมายความว่า
ห้ า มบุ ค คล ผู้ โ ดยสาร หรื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และยานพาหนะ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเข้ า ไปในทิ ศ ทาง
ที่ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ (สห.4)
(5) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ามจอดรถ (No parking)” หมายความว่า ห้ามยานพาหนะทุกชนิด
ระหว่างแนวเขตพื้นที่ที่กาหนด เว้นแต่จะหยุดรับ - ส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะ ซึ่งต้องกระทาโดยมิชักช้า
(สห.5)
(6) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ามรถจักรยานผ่าน (No bicycles)” หมายความว่า ห้ามรถจักรยาน
ทุกชนิดผ่านเข้า - ออกในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.6)
(7) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ห้ า มผ่ า น (No thoroughfare)” หมายความว่ า ห้ า มบุ ค คล
ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า - ออกในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.7)
(8) ป้ายสัญ ลัก ษณ์ “ห้ ามวิ่ง (Do not rush)” หมายความว่า ห้ ามบุ คคล ผู้โดยสาร
หรือผู้ใช้บริการวิ่งภายในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.8)
(9) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ห้ ามจั บ / ห้ ามสั ม ผั ส (Do not touch)” ห มายความว่ า
ห้ามบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการจับหรือสัมผัสวัตถุในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.9)
(10) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ามทิ้งขยะ (No littering)” หมายความว่า ห้ามบุคคล ผู้โดยสาร
หรือผู้ใช้บริการทิ้งขยะหรือเศษสิ่งของภายในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.10)
(11) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ห้ า มวางเท้ า บนเก้ า อี้ (Keep feet off seats)” หมายความว่ า
ห้ามบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ วางเท้าบนเก้าอี้หรือที่นั่งในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.11)
(12) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ห้ า มน ากระเป๋ า เดิ น ทางเข้ า (No luggage)” หมายความว่ า
ห้ามบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ นากระเป๋าเดินทางเข้าในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.12)
(13) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ห้ า มดื่ ม (Not drinking water)” หมายความว่ า ห้ า มบุ ค คล
ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ดื่มน้าบริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.13)
(14) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ห้ า มใช้ โ ทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ (No activated mobile phones)”
หมายความว่า ห้ามบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย
(สห.14)
(15) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Do not use electronic devices)”
หมายความว่า ห้ามบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย
(สห.15)
(16) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ามถ่ายรูป (Do not take photographs)” หมายความว่า ห้ามบุคคล
ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ถ่ายรูปในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.16)
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(17) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ามใช้แฟลชขณะถ่ายรูป (Do not take flash photographs)”
หมายความว่า ห้ามบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ใช้แฟลชขณะถ่ายรูปในเขตพื้นที่ที่ติดตั้ง ป้าย
(สห.17)
(18) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ามใช้รถเข็นเด็ก (Do not use prams)” หมายความว่า ห้ามบุคคล
ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ใช้รถเข็นเด็กในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.18)
(19) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ามว่ายน้า (No swimming)” หมายความว่า ห้ามบุคคล ผูโ้ ดยสาร
หรือผู้ใช้บริการ ว่ายน้าในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.19)
(20) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ามตั้งแค้มป์ (No camping)” หมายความว่า ห้ามบุคคล ผู้โดยสาร
หรือผู้ใช้บริการ ตั้งแค้มป์ในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.20)
(21) ป้ายสัญ ลักษณ์ “ห้ ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม (No eating or drinking)”
หมายความว่า ห้ามบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในเขตพื้นที่
ที่ติดตั้งป้าย (สห.21)
(22) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้า (No Pet Allowed)” หมายความว่า ห้ามบุคคล
ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ นาสัตว์เลี้ยงเข้าในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.22)
(23) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ห้ า มพกพาอาวุ ธ (No weapons)” หมายความว่ า ห้ า มบุ ค คล
ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ พกพาอาวุธในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.23)
(24) ป้ายสัญ ลักษณ์ “ห้ ามน าสัมภาระขนาดใหญ่ เข้าในสถานี (No large belongings)”
หมายความว่า ห้ามบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ นาสัมภาระขนาดใหญ่เข้าในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย
(สห.24)
(25) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ามนาลูกโป่งเข้าในสถานี (No balloons)” หมายความว่า ห้ามบุคคล
ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ นาลูกโป่งเข้าในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.25)
(26) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ามนาทุเรียนหรืออาหารมีกลิ่นแรงเข้าในสถานี (No Durian and
strong smelling food)” หมายความว่ า ห้ า มบุ ค คล ผู้ โดยสาร หรื อ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร น าทุ เรี ย น
หรืออาหารมีกลิ่นแรงเข้าในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.26)
(27) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ามหาบเร่ (No hawking)” หมายความว่า ห้ามบุคคล ผู้โดยสาร
หรือผู้ใช้บริการ นาหาบเร่เข้าในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สห.27)
ข้อ 9 ลักษณะของป้ายสัญลักษณ์ห้าม กาหนดให้เป็นป้ายวงกลม พื้นสีขาว เส้นขอบป้าย
และเส้นคาดสีแดง ข้อความ และสัญลักษณ์สีดา

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๖๑

หมวด 4
ป้ายสัญลักษณ์เตือน (Warning)
ข้อ 10 ป้ายสัญลักษณ์เตือน (Warning) ซึ่งปรากฏตามตัวอย่างในรูปที่ 4 ท้ายประกาศนี้
มีความหมาย ดังนี้
(1) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ระวังอั น ตราย / การเตื อ นทั่ ว ไป (Danger / General warning)”
หมายความว่า เตือนบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ในการกระทากิจกรรม หรือกระทาการใด ๆ
ในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สต.1)
(2) ป้ายสัญลักษณ์ “ระวังสิ่งกีดขวาง (Warning: obstacles)” หมายความว่า เตือนบุคคล
ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ให้ระวังสิ่งกีดขวาง บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สต.2)
(3) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ระวั ง พื้ น ต่ า งระดั บ (ขึ้ น ) (Warning: uneven access (up))”
หมายความว่า เตือนบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ให้ระวังพื้นต่างระดับ (ขึ้น) บริเวณเขตพื้นที่
ที่ติดตั้งป้าย (สต.3)
(4) ป้ายสัญ ลั กษณ์ “ระวังพื้ น ต่างระดับ (ลง) (Warning: uneven access (down))”
หมายความว่า เตือนบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ให้ระวังพื้นต่างระดับ (ลง) บริเวณเขตพื้นที่
ที่ติดตั้งป้าย (สต.4)
(5) ป้ายสัญลักษณ์ “ระวังพื้นลื่น (Warning: slippery surface)” หมายความว่า เตือนบุคคล
ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ให้ระวังพื้นลื่น บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สต.5)
(6) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ระวังตก (Warning: drop/fall)” หมายความว่า ใช้ เตื อ นบุ ค คล
ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ให้ระวังตก บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สต.6)
(7) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ระวั ง ศี ร ษะ (Warning: overhead obstacles)” หมายความว่ า
เตือนบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ให้ระวังศีรษะ บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สต.7)
(8) ป้ายสัญลักษณ์ “ระวังไฟฟ้าแรงสูง (Warning: electricity)” หมายความว่า เตือนบุคคล
ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ให้ระวังไฟฟ้าแรงสูง บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สต.8)
(9) ป้ายสัญลักษณ์ “ยืนให้ พ้นจากระยะปิด ประตู (Stand clear of closing doors)”
หมายความว่า เตือนบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ให้ยืนให้พ้นจากระยะปิดประตู บริเวณเขตพื้นที่
ที่ติดตั้งป้าย (สต.9)
ข้อ 11 ลั ก ษณะของป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ เ ตื อ น ก าหนดให้ เ ป็ น ป้ า ยสามเหลี่ ย มด้ า นเท่ า
พื้นสีเหลือง เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีดา

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๖๑

หมวด 5
ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety)
ข้อ 12 ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ ความปลอดภั ย (Safety) ซึ่ งปรากฏตามตั ว อย่ า งในรู ป ที่ 5
ท้ายประกาศนี้ มีความหมาย ดังนี้
(1) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “อุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง ยกหิ้ ว (Fire extinguisher)” หมายความว่ า
มีอุปกรณ์ดับเพลิงยกหิ้ว บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สป.1)
(2) ป้ายสัญลักษณ์ “ปุ่มฉุกเฉิน (Emergency call button)” หมายความว่า มีปุ่มกด
แจ้งเหตุฉุกเฉิน บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สป.2)
(3) ป้ายสัญลักษณ์ “จุดกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm call point)” หมายความว่า
มีปุ่มกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สป.3)
(4) ป้ ายสัญ ลั กษณ์ “สายดั บ เพลิง (Fire hose reel)” หมายความว่า มีส ายดับ เพลิ ง
บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สป.4)
(5) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “โทรศั พ ท์ ฉุ ก เฉิ น (Emergency telephone)” หมายความว่ า
มีโทรศัพท์ฉุกเฉิน บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สป.5)
(6) ป้ายสัญลักษณ์ “บันไดหนีไฟ (In case of fire)” หมายความว่า บอกทางไปสู่บันไดหนีไฟ
และที่ตั้งบันไดหนีไฟ (สป.6)
(7) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้ (Do not use lift in the event of fire)”
หมายความว่า ห้ามบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้ (สป.7)
(8) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ทางออกฉุ ก เฉิ น (Emergency exit)” หมายความว่ า บอกทาง
ไปสู่ประตู / ทางออกฉุกเฉิน (สป.8)
(9) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “พื้ น ที่ ป ลอดภั ย (Safety evacuation area)” หมายความว่ า
บอกทางไปสู่พื้นที่ปลอดภัย และที่ตั้งพื้นที่ปลอดภัย (สป.9)
ข้อ 13 ลัก ษณะของป้ ายสั ญ ลั ก ษณ์ ค วามปลอดภั ย ก าหนดให้ เป็ น ป้ ายสี่ เหลี่ ย มจั ตุ รั ส
หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 3 ชนิด ดังนี้
(1) ชนิดพื้นสีแดง เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีขาว
(2) ชนิดพื้นสีขาว เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีเขียว
(3) ชนิดพื้นสีขาว เส้นขอบ และเส้นคาดสีแดง ข้อความ และสัญลักษณ์สีดา

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๖๑

หมวด 6
ป้ายสัญลักษณ์จากัดสิทธิ์ (Mandatory)
ข้อ 14 ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ จ ากั ด สิ ท ธิ์ (Mandatory) ซึ่ ง ปรากฏตามตั ว อย่ า งในรู ป ที่ 6
ท้ายประกาศนี้ มีความหมาย ดังนี้
(1) ป้ายสัญลักษณ์ “การจากัดสิทธิ์ทั่วไป (General mandatory action)” หมายความว่า
จากัดสิทธิ์บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ในการกระทา / ไม่กระทากิจกรรม หรือกระทาการใด ๆ
ในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สจ.1)
(2) ป้ายสัญลักษณ์ “กรุณางดใช้เสียง (Quiet please)” หมายความว่า จากัดสิทธิ์บุคคล
ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ โดยให้งดใช้เสียงในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สจ.2)
(3) ป้ายสัญลักษณ์ “กรุณายืนชิดด้านขวา (Please stand on the right)” หมายความว่า
จากัดสิทธิ์บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ โดยให้ยืนชิดด้านขวาในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สจ.3)
(4) ป้ายสัญลักษณ์ “กรุณายืนชิดด้านซ้าย (Please stand on the left)” หมายความว่า
จากัดสิทธิ์บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ โดยให้ยืนชิดด้านซ้ายในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สจ.4)
(5) ป้ายสัญลักษณ์ “กรุณาเข้าแถวเรียงหนึ่ง (Line up in ones)” หมายความว่า จากัดสิทธิ์บุคคล
ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ โดยให้เข้าแถวเรียงหนึ่งในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สจ.5)
(6) ป้ายสัญลักษณ์ “กรุณาเข้าแถวเรียงสอง (Line up in twos)” หมายความว่า จากัดสิทธิ์บุคคล
ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ โดยให้เข้าแถวเรียงสองในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สจ.6)
(7) ป้ ายสั ญ ลั ก ษณ์ “กรุณ าเข้ าแถวเรี ย งสาม (Line up in threes)” หมายความว่ า
จากัดสิทธิ์บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ โดยให้เข้าแถวเรียงสามในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สจ.7)
(8) ป้ายสัญลักษณ์ “กรุณาอุ้มสัตว์เลี้ยงของท่าน (Pets must be carried)” หมายความว่า
จ ากั ด สิ ท ธิ์ บุ ค คล ผู้ โดยสาร หรื อ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร โดยให้ อุ้ ม สั ต ว์ เลี้ ย งที่ น ามาด้ ว ยไว้ ต ลอดระยะเวลา
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สจ.8)
(9) ป้ายสัญลักษณ์ “กรุณาจูงเด็ก (Keep hold of children)” หมายความว่า จากัดสิทธิ์บุคคล
ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ โดยให้จูงเด็กที่พามาด้วยไว้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สจ.9)
ข้อ 15 ลักษณะของป้ายสัญลักษณ์จากัดสิทธิ์ กาหนดให้เป็นป้ายวงกลม พื้นสีน้าเงินหรือสีฟ้า
เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีขาว

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๖๑

หมวด 7
ป้ายสัญลักษณ์สงิ่ อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ (Accessible
Facilities)
ข้อ 16 ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ สิ่ ง อ านวยส าหรั บ คนพิ ก าร หรื อ ทุ พ พลภาพ และผู้ สู ง อายุ
ซึ่งปรากฏตามตัวอย่างในรูปที่ 7 ท้ายประกาศนี้ มีความหมาย ดังนี้
(1) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “สิ่ ง อ านวยความสะดวกทั่ ว ไปส าหรั บ คนพิ ก าร หรื อ ทุ พ พลภาพ
(Access for disable persons)” หมายความว่า มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
หรือ ทุ พ พลภาพ ในบริ เวณต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ประตู รถ ที่ นั่ ง ที่ น อน ทางเดิ น บั น ได ช่ อ งขายตั๋ ว
จุดบริการข้อมูล พื้นที่สาหรับจอดรถเข็นหรืออุปกรณ์สาหรับเก็บรถเข็น บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย
(สพ.1)
(2) ป้ายสัญลักษณ์ “สิ่งอานวยความสะดวกทั่วไปสาหรับผู้สูงอายุ (Access for elderly persons)”
หมายความว่า มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ ในบริเวณต่าง ๆ ได้แก่ ประตูรถ ที่นั่ง
ที่นอน ทางเดิน บันได ช่องขายตั๋ว จุดบริการข้อมูล (สพ.2)
(3) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้องสุขาทั่วไปทีค่ นพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ สามารถใช้บริการได้
(Toilet for all)” หมายความว่า กาหนดให้ห้องสุขานั้นเป็นห้องสุขาที่มีขนาด และมีสิ่งอานวยความสะดวก
รองรับการใช้บริการของคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ได้ (สพ.3)
(4) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ห้ อ งสุ ข าเฉพาะส าหรั บ คนพิ ก าร หรื อ ทุ พ พลภาพ และผู้ สู งอายุ
(Priority toilet)” หมายความว่ า ก าหนดให้ ห้ อ งสุ ข านั้ น เป็ น ห้ อ งสุ ข าที่ ให้ สิ ท ธิ ส าหรั บ คนพิ ก าร
หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ เข้าใช้บริการได้ก่อน (สพ.4)
(5) ป้ ายสั ญ ลั ก ษณ์ “ทางลาดส าหรั บ ผู้ ใช้ ร ถเข็ น (Ramped access)” หมายความว่ า
ทางข้างหน้าเป็นทางลาดสาหรับให้รถเข็น คนพิการ คนทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ใช้สัญจร (สพ.5)
(6) ป้ายสัญลักษณ์ “ทางร่วมของรถเข็น (Mobility impaired route)” หมายความว่า
ทางข้างหน้าเป็นทางร่วมสาหรับให้ รถเข็น ทั้งที่เป็นรถเข็นสาหรับคนพิการ คนทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ
รวมทั้งรถเข็นเด็ก และรถเข็นทั่วไป ใช้สัญจร (สพ.6)
(7) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ที่ จ อดรถยนต์ ส าหรั บ คนพิ ก าร หรื อ ทุ พ พลภาพ (Parking for
disable persons)” หมายความว่ า ก าหนดให้ เป็ น ช่ อ งจอดรถหรื อ พื้ น ที่ จ อดรถส าหรับ คนพิ ก าร
คนทุพพลภาพ บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สพ.7)
(8) ป้ ายสัญ ลัก ษณ์ “ที่ จอดรถยนต์ส าหรับ ผู้ สูงอายุ (Parking for elderly persons)”
หมายความว่า กาหนดให้เป็นช่องจอดรถหรือพื้นที่จอดรถสาหรับผู้สูงอายุ บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย
(สพ.8)
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(9) ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ลิ ฟ ต์ เฉพาะส าหรั บ คนพิ ก าร หรื อ ทุ พ พลภาพ และผู้ สู ง อายุ
(Accessible elevators)” หมายความว่า เป็นลิฟต์ที่ให้บริการเฉพาะสาหรับคนพิการ ทุพพลภาพ
และผู้สูงอายุ (สพ.9)
(10) ป้ายสัญลักษณ์ “เครื่องช่วยฟัง (Assistive listening)” หมายความว่า มีเครื่องช่วยฟัง
ให้บริการสาหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สพ.10)
(11) ป้ายสัญลักษณ์ “เครื่องช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยิน (Thai Telecommunication
Relay Service)” หมายความว่า มีเครื่องช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยิน (TTRS) ให้บริการสาหรับคนพิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สพ.11)
(12) ป้ายสัญลักษณ์ “โทรศัพท์เสียง (Volume telephone)” หมายความว่า มีโทรศัพท์เสียง
ให้บริการสาหรับคนพิการทางการเห็น บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สพ.12)
(13) ป้ายสัญ ลักษณ์ “บริการให้ ความช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
(Service for hearing impaired persons)” หมายความว่า มีเจ้าหน้าที่ให้บริการสาหรับคนพิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สพ.13)
(14) ป้ายสัญลักษณ์ “บริการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น (Service for blind persons)”
หมายความว่า มีเจ้าหน้าที่ให้บริการสาหรับคนพิการทางการเห็น บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สพ.14)
(15) ป้ายสัญลักษณ์ “บริการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญา การรับรู้ และออทิสติก
(Service for mentally retarded persons)” หมายความว่า มีเจ้าหน้าที่ให้บริการสาหรับคนพิการ
ทางสติปัญญา การรับรู้ และออทิสติก บริเวณเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย (สพ.15)
ข้อ 17 ลักษณะของป้ายสัญลักษณ์สิ่งอานวยสาหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ
กาหนดให้เป็นป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 2 ชนิด ดังนี้
(1) ชนิดพื้นสีน้าเงิน เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีขาว
(2) ชนิดพื้นสีขาว เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีน้าเงิน
หมวด 8
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 18 การก าหนดลั ก ษณะประกอบป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ อั น ได้ แ ก่ การจั ด กลุ่ ม ชุ ด ป้ า ย
และการใช้ป้ายเสริม เพื่อประกอบป้ายสัญลักษณ์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสาธารณะ
กาหนดได้ตามความเหมาะสม และจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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การกาหนดลักษณะประกอบป้ายสัญลักษณ์ดังกล่าวจะต้องกระทาเพื่อความชัดเจนในการจาแนก
สื่อความ และอานวยความสะดวก ไม่ก่ อให้ เกิด ความสับ สนแก่บุ คคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ
เฉพาะภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะที่หน่วยงานระบุไว้เท่านั้น
ข้อ 19 รูปแบบป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะตามประกาศฉบับนี้ ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภททั้งทางถนน ทางราง ทางน้า และทางอากาศ
และหน่วยงานอื่น ๆ นาไปใช้ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ๆ ได้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖0
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก

รูปที่ 1 ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอานวยความสะดวกทั่วไป (Public Facilities)
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รูปที่ 2 ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอานวยความสะดวกด้านการคมนาคม (Transport Facilities)

สค.1

สค.2

สค.3

สค.4

สค.5

สค.6

สค.7

สค.8

สค.9

สค.10

สค.11

สค.12

สค.13

สค.14

สค.15

สค.16

สค.17

สค.18

สค.19

สค.20

สค.21

สค.22

สค.23

สค.24

สค.25

รูปที่ 3 ป้ายสัญลักษณ์ห้าม (Prohibition)
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รูปที่ 4 ป้ายสัญลักษณ์เตือน (Warning)

สต.1
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สต.4
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รูปที่ 5 ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety)

สป.1

สป.2

สป.8

สป.9

สป.3

สป.4

สป.5

สป.6
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รูปที่ 6 ป้ายสัญลักษณ์จากัดสิทธิ์ (Mandatory)

สจ.1
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สจ.9

สจ.3
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รูปที่ 7
ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอานวยความสะดวกสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ (Accessible Facilities)
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