ประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ ป. 281/2535
เรื่อง คําแนะนําในการขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร และการแจง
ความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น
ดวยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ไดประกาศใชบังคับแลว โดยมีการแกไขเพิ่มเติมความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บางประการ โดยเฉพาะในสวนของการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคาร ไดมีการใหสิทธิแกผูประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร สามารถดําเนินการได โดยไม
จําตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
เพียงแตแจงความประสงคตอเจาพนักงานทองถิ่นตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด
กรุงเทพมหานครพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน และใหการปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานครเปนไปดวยความเรียบรอยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงออกประกาศคําแนะนําไวดังนี้
1. การขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
1.1 ผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบ ข.1 หรือ ข.2 ทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่
กรอกขอความครบถวนถูกตอง พรอมดวยเอกสารที่เกี่ยวของตามรายการในผนวก ก. และจัดทํารายการสรุปประกอบและแบบ
ยอตามคําแนะนําในผนวก ข. แนบทายประกาศนี้
1.2 กรณีอาคารที่ขออนุญาตอยูในขายที่จะตองมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2479 ขอใหจัดทําและดําเนินการตาม
คําแนะนําดังนี้
(ก) ตารางแสดงพื้น พื้นที่ และพื้นที่คํานวณที่จอดรถ ตามแบบใน ผนวก ค. แนบทายประกาศนี้
(ข) การคิดพื้นที่ตาง ๆ ของอาคาร ขอใหปฏิบัติตามคําแนะนําใน ผนวก ง. ทายประกาศนี้
2. การแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาต
2.1 ผูประสงคจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น ใหมีหนังสือแจงความประสงคตามแบบ กทม.1 หรือ กทม.2 ทายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดแบบ
หนังสือแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือเปลี่ยนการใชอาคารโดยไมยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแบบใบรับแจง
และแบบของหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบการกอสราง
ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร พรอมดวยเอกสารที่เกี่ยวของตามรายการใน ผนวก ก. และจัดทํารายการสรุปประกอบและ
แบบยอตามคําแนะนําใน ผนวก ข. แนบทายประกาศนี้
2.2 กรณีอาคารที่ขออนุญาตอยูในขายที่จะตองมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2479 ขอใหดําเนินการตามขอ 1.2
ดวย
จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2535
รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 161 วันที่ 23 ธันวาคม 2535

ผนวก ก.
รายการเอกสารที่ใชประกอบการยื่นขออนุญาต หรือแจงความประสงคจะกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาต
1. การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
1.1 แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกตองตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528)ฯ จํานวน 5 ชุด
1.2 รายการคํานวณโครงสรางที่ถูกตองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.
2528)ฯ จํานวน 1 ชุด (กรณีเปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรืออาคารที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ)
1.3 แบบและรายการคํานวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิงไหมในอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ที่วิศวกรผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อรับรองทุกแผน จํานวน 1
ชุด
1.4 แบบและรายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้งในอาคารสูงหรืออาคารใหญขนาดพิเศษ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ที่วิศวกรผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อรับรองทุกแผน จํานวน 1 ชุด
1.5 แบบและรายการคํานวณระบบประปาในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับที่
33 (พ.ศ. 2535)ฯ ที่วิศวกรผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อรับรองทุกแผน จํานวน 1 ชุด
1.6 แบบและรายการคํานวณระบบลิฟตในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33
(พ.ศ. 2535)ฯ ที่วิศวกรผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อรับรองทุกแผน จํานวน 1 ชุด
1.7 หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคาร จํานวน 1 ฉบับ ตอ 1 คน (กรณี
ที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี)
1.8 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน จํานวน 1 ฉบับ ตอ 1 คน
1.9 สําเนาใบอนุญาตของผูออกแบบอาคาร ผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูควบคุมงานทุกคน ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกตองแลว
1.10 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว
1.11 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผูขออนุญาตที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรอง ออกใหไมเกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
1.12 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตทุกคน
ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว (กรณีนิติบุคคลเปนผูอนุญาต)
1.13 หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของผูขออนุญาต สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียน
บาน ของตัวแทนผูขออนุญาต ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว (กรณีมีการมอบอํานาจใหผูอื่นขออนุญาตแทน)
1.14 สําเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1
ที่จะทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคารขนาดเทา
ตนฉบับจริง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว จํานวน 3 ชุด ตอที่ดิน 1 แปลง
1.15 สําเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1 ที่จะใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา - ออกของรถยนต ขนาดเทา
ตนฉบับจริง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว จํานวน 3 ชุด ตอที่ดิน 1 แปลง
1.16 หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินทุกคนตาม 1.14 และหรือ 1.15 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดินทุกคน หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงคและผูมี
อํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจาของที่ดนิ ที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรอง ออกใหไมเกิน 6 เดือน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลเจาของที่ดินทุกคน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลวจํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(กรณีเปนที่ดินของบุคคลอื่น)

1.17 หนังสือยืนยันที่จะทําการรื้อถอนอาคารเดิม หรือสําเนาคําขออนุญาตหรือหนังสือแจงความประสงคจะ
รื้อถอนอาคาร สําเนาใบอนุญาตหรือใบรับหนังสือแจงความประสงคจะรื้อถอนอาคารเดิม (กรณีมีอาคารเดิมจะตองรื้อถอนอยูใน
บริเวณที่จะกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนยายอาคาร)
1.18 เอกสารหลักฐานการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารที่จะทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยาย
(ถามี) เชน
- การตรวจสอบเสนทางสัญญาณวิทยุไมโครเวฟ จากการสื่อสารแหงประเทศไทย และกรมสื่อสาร
ทหารเรือ กองทัพเรือ
- การตรวจสอบระเบียนกองทัพอากาศจากกองวิทยาการ กรมชางโยธาทหารอากาศ กองทัพอากาศ
- การตรวจสอบเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ จากการทาอากาศยานแหงประเทศไทย และกรม
การบินพาณิชย
- การตรวจสอบเรื่องเขตปลอดภัยทางทหาร จากกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
- การตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยโรงแรม จากกองทะเบียนกรมตํารวจ
- การตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ จากกองบัญชาการตํารวจนครบาล
- การตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการปองกันอันตรายอันเกิดแกการเลนมหรสพ จากกรมโยธา
ธิการ
- การตรวจสอบจากกรมทางหลวง
- การตรวจสอบตามหลักเกณฑในการอนุญาตใหสรางสิ่งลวงล้ํา ลําน้ําในแมน้ําเจาพระยา จากกรม
เจาทา
- การตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย จากการทางพิเศษแหงประเทศไทย
- การตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
จาก
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
- การตรวจสอบใบอนุญาตในหลักการใหจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
จากกรมโรงงานกระทรวง
อุตสาหกรรม
- การตรวจสอบ เรื่องควบคุมการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
- การตรวจสอบแนวเขตเดินสายไฟ จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
- การตรวจสอบแนวเขตคลองสาธารณะที่อยูในความดูแลของกรมชลประทาน จากกรมชลประทาน
1.19 หนังสือรับรองของสถาบันที่เชื่อถือได (ตัวจริง) ในกรณีที่รายการคํานวณใชคากําลังของคอนกรีต
มากกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
2. การแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาต
2.1 เอกสารตามขอ 1 ยกเวนรายการที่ 1.7 และ 1.8
2.2 หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคาร ผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูควบคุมงานตามมาตรา 39
ทวิ (1) (จ) (แบบ กทม.5)

ผนวก ข.
รายการสรุปประกอบและแบบยอ โดยดําเนินการตามคําแนะนํา ดังนี้
1. แบบยอใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1:500 และตัวเลขทุกตัวสามารถอานไดโดยสะดวก จํานวน 5 ชุด
2. แสดงแผนที่สังเขปเพื่อแสดงตําแหนงที่ตั้งของอาคารพรอมเครื่องหมายทิศ
3. แสดงผังโฉนดโดยระบุเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน ขนาดเนื้อที่ของโฉนด หมุดหลักเขตที่ดินโดยตอเนื่องกันทุกแปลงพรอม
เครื่องหมายทิศ
4. แสดงผังบริเวณโดยระบุตําแหนงของอาคารที่จะทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนยายอาคาร ขนาดของ
ขอบเขตที่ดิน ระยะหางจากอาคารถึงขอบเขตที่ดินทุกดาน และแนวถนนสาธารณะพรอมความกวางของถนนโดยแตละ
พื้นที่ใหแสดงหมายสี หรืออยางอื่นใหเห็นแยกกันอยางเดนชัดพรอมเครื่องหมายทิศ และจํานวนรอยละของที่วางโดย
ปราศจากสิ่งปกคลุม
5. แสดงแปลนของอาคารทุกชั้นโดยแสดงประโยชนใชสอยที่แตกตางกัน โดยแตละพื้นที่ใหแสดงหมายสี หรืออยางอื่นใหเห็น
แยกกันอยางเดนชัด และเนื้อที่ของประโยชนใชสอยแตละสวนใหชัดเจน
6. รูปดานของอาคารอยางนอย 2 รูป โดยแสดงความสูงของอาคารแตละชั้นประโยชนใชสอยแตละชั้น จํานวนชั้น และเสน
แสดงแนวถอยรน (ถามี)
7. แสดงรูปตัดของอาคารอยางนอย 2 รูป โดยแสดงความสูงของอาคารแตละชั้น ประโยชนใชสอยแตละชั้น จํานวนชั้น และ
เสนแสดงแนวถอยรน (ถามี)

ผนวก ง.
คําแนะนําในการคํานวณ พื้นที่ของอาคารประเภทที่ตองมี ที่จอดรถ ที่กลับรถ
ทางเขา-ออกของรถประกอบแบบแปลนตาม ผนวก ค.
การคํานวณพื้นที่ของอาคาร ประเภทที่ตองมีที่จอดรถ ที่กลับรถ ทางเขา-ออกของรถตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคารพุทธศักราช 2479 มีวิธีการคํานวณพื้นที่ตาง ๆ ของ
อาคารดังนี้
1. การคํานวณพื้นที่ของอาคารแตละสวนใหคํานวณตามรูปทรงทางเรขาคณิต
โดยใชขนาดกวางยาวจาก
ศูนยกลางผนังหรือศูนยกลางเสาเปนเกณฑ ที่แสดงไวเปนตัวเลขในระบบเมตริก (มิใชวัดจากแบบ) ดังมีรายละเอียดดังนี้
1.1 พื้นที่ของอาคารบางสวนที่สามารถหักออกไดจากพื้นที่ที่ตองแสดง ไดแกพื้นที่ของชองลิฟต ชองทอ ให
คิดเนื้อที่รวมกับพื้นลางเพียงชั้นเดียว
1.2 พื้นที่ของขนาดเสาไมใหใชหักลบออกจากพื้นที่ที่คํานวณ
1.3 พื้นที่ของบันไดใหคิดเพิ่มพื้นที่ของอาคารเหมือนพื้นที่ใชสอยทั่ว ๆ ไป
1.4 ในการคํานวณพื้นที่ใหแสดงเปนตัวเลขจํานวนเต็ม เศษของพื้นที่ ตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไปใหปดเปนเลข
จํานวนเต็ม ถาต่ํากวากึ่งหนึ่งใหปดทิ้ง
1.5 พื้นที่ถังเก็บน้ําใตดิน พื้นที่ถังเก็บน้ําชั้นดาดฟา และสวนอื่น ๆ ที่คลายกันใหนับรวมเปนพื้นที่ของอาคาร
ดวย
1.6 ในการคิดพื้นที่ของชั้นลางของอาคารใหคิดพื้นที่เฉพาะบริเวณขอบนอกเสาของอาคาร
2. พื้นที่ของอาคารที่จะตองแสดงตอเจาพนักงานแยกเปน
2.1 พื้นที่ท้งั หมดของอาคาร ซึ่งหมายความถึงพื้นที่ ทุกชั้นของอาคาร ตั้งแตชั้นใตดินถึงพื้นที่ชั้นดาดฟา ที่
บุคคลอาจเขาไปใชสอยได
2.2 พื้นที่ของอาคารโดยแยกสวนใชสอยตางๆ และขีดเสนเปนเสนทะแยงมุม เต็มพื้นที่เปนสีไวเฉพาะตนฉบับ
จํานวน 1 ชุด
2.2.1 พื้นที่สวนที่ใชเฉพาะจอดรถยนต และทางวิ่งภายในอาคาร (สีดํา)
2.2.2 พื้นที่โรงมหรสพเฉพาะสวนที่ใชเปนที่นั่ง และจํานวนที่นั่ง (สีฟา)
2.2.3 พื้นที่โรงแรมเฉพาะสวนที่ใชเปนที่พัก และจํานวนหองที่ใชพักอาศัย (สีเหลือง)
2.2.4 พื้นที่สวนที่ใชพักอาศัย และหากพื้นที่หองพักแตละหองมีขนาดเกินกวา 60 ตารางเมตรใหแสดง
จํานวนหองพักดวย (สีเขียว)
2.2.5 พื้นที่สวนที่ใชเปนภัตตาคารเฉพาะสวนที่ใชตั้งโตะบริการ (สีสม)
2.2.6 พื้นที่สวนที่ใชเปนหางสรรพสินคา หรือสวนพาณิชยกรรม ที่ไดแสดงขอบเขตการใชสอยไวโดย
ชัดเจน (สีแดง)
2.2.7 พื้นที่สวนที่ใชเปนสํานักงานหรือที่ทําการที่ไดแสดงขอบเขตการใชสอยไวโดยชัดเจน (สีชมพู)
2.2.8 พื้นที่สวนของหองโถงของอาคารขนาดใหญ ซึ่งสามารถใชในการประชุม หรือชุมนุมได (สีน้ําตาล)
2.2.9 พื้นที่สวนอื่น ๆ ของอาคาร เชน หองบันได ทางเดิน ดาดฟา และสวนอื่น ๆ โดยเมื่อนําพื้นที่จาก
ขอ 2.2 รวมกันทั้งหมดแลวจะตองเทากับพื้นที่ที่แสดงในขอ 2.1
2.3 พื้นที่ของลานจอดรถ ทางวิ่งที่อยูภายนอกอาคาร
2.4 พื้นที่ปกคลุมของอาคารโดยใหคํานวณจากขอบนอกสุดของอาคาร ซึ่งใหหมายความรวมถึงปลายกันสาด
สวนยื่นทางสถาปตยกรรม และสวนอื่น ๆ ที่คลายกัน

3. ขอใหสถาปนิกหรือวิศวกรผูออกแบบเปนผูคํานวณพื้นที่จัดทํารายละเอียดตามขอ 2 ลงในตารางในผนวก ค.
และใหระบายสีตามวงเล็บขางทายขอ 2.2.1 ถึง 2.2.9 ลงในแบบยอตาม ผนวก ข.
4. ประเภทของอาคารซึ่งตองมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ คือ
4.1 โรงมหรสพที่มีพื้นที่สําหรับจัดที่นั่งสําหรับคนดูตั้งแต 500 ที่ขึ้นไป
4.2 โรงแรมที่มีหองพักตั้งแต 30 หองขึ้นไป
4.3 อาคารชุดที่มีพื้นที่แตละครอบครัวตั้งแต 60 ตารางเมตร ขึ้นไป
4.4 ภัตตาคารที่มีพื้นที่สําหรับตั้งโตะอาหารตั้งแต 150 ตารางเมตร ขึ้นไป
4.5 หางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ตั้งแต 300 ตารางเมตร ขึ้นไป
4.6 สํานักงานที่มีพื้นที่ตั้งแต 300 ตารางเมตร ขึ้นไป
4.7 อาคารขนาดใหญ
4.8 หองโถงของโรงแรมตาม (4.2) ภัตตาคารตาม (4.4) หรืออาคารขนาดใหญตาม (4.7)
5. จํานวนที่จอดรถยนตตองจัดใหมีตามกําหนดดังตอไปนี้
5.1 โรงมหรสพใหมีที่จอดรถยนต 1 คัน ตอจํานวนที่นั่ง 20 ที่ ยกเวนโรงมหรสพที่อยูในทองที่ของเขต
พระนคร เขตธนบุรี เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตปองปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ ใหมีที่จอดรถยนต 1 คัน ตอจํานวน
ที่นั่ง 10 ที่
5.2 โรงแรมใหที่จอดรถยนต 10 คัน ตอหองพัก 30 หองแรก, หองพักที่ 30 - 100 หอง ใหคิดอัตรา 1 คัน ตอ
5 หอง สวนหองพักเกินจาก 100 หอง ใหคิดอัตรา 1 คันตอ 10 หอง
5.3 อาคารชุดพักอาศัยมีพื้นที่ตั้งแต 60 ตารางเมตร ใหมีที่จอดรถยนต 1 คัน ตอ 1 ครอบครัว
5.4 พื้นที่ภัตตาคารพื้นที่ตั้งโตะอาคารไมเกิน 750 ตารางเมตร ใหมีที่จอดรถยนต 1 คัน ตอพื้นที่ 15 ตาราง
เมตรสวนที่เกินจาก 750 ตารางเมตร ใหมีที่จอดรถยนต 1 คันตอพื้นที่ 30 ตารางเมตร
5.5 หางสรรพสินคา ใหมีที่จอดรถยนต 1คันตอ พื้นที่ 20 ตารางเมตร
5.6 พื้นที่สํานักงานใหมีที่จอดรถยนต 1 คันตอ พื้นที่ 60 ตารางเมตร
5.7 พื้นที่หองโถง ใหมีที่จอดรถยนต 1 คันตอ พื้นที่ 10 ตารางเมตร
5.8 เศษของตัวเลขจํานวนที่จอดรถยนต ใหปดเปนเลขจํานวนเต็ม

