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กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๖๔  (พ.ศ.  ๒๕๕๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา  ๘  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ .ศ .  ๒๕๒๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๕๑๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร  พุทธศักราช  ๒๔๗๙  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน   

“(๒) โรงแรมที่มีพื้นที่ห้องโถงหรือพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน  (๘)  ของข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๕๑๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร  พุทธศักราช  ๒๔๗๙  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(๘)  ห้องโถงของภัตตาคารตาม  (๔)  หรืออาคารขนาดใหญ่ตาม  (๗)” 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๕๑๗)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร  พุทธศักราช  ๒๔๗๙   
“ในกรณีที่โรงแรมตาม  (๒)  หรือโรงแรมที่มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ตาม  (๗)  ตั้งอยู่ใน

พื้นที่ที่ตามสภาพธรรมชาติไม่สามารถนํารถยนต์เข้าไปใช้ได้  จะไม่จัดให้มีที่จอดรถยนต์  ที่กลับรถยนต์  
และทางเข้าออกของรถยนต์ก็ได้” 
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ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (ข)  ของ  (๑)  ของข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๕๑๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร  พุทธศักราช  ๒๔๗๙  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(ข) โรงแรม  ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คันต่อพื้นที่ห้องโถง  ๑๐  ตารางเมตร  เศษของ  
๑๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๑๐  ตารางเมตร  และไม่น้อยกว่า  ๑  คันต่อพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม  
๒๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๒๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๒๐  ตารางเมตร” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (ช)  ของ  (๑)  ของข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๕๑๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร  พุทธศักราช  ๒๔๗๙  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(ช) ห้องโถงของภัตตาคารหรืออาคารขนาดใหญ่ตามข้อ  ๒  (๘)  ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  
๑  คันต่อพื้นที่ห้องโถง  ๑๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๑๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๑๐  ตารางเมตร” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน  (ข)  ของ  (๒)  ของข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๕๑๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร  พุทธศักราช  ๒๔๗๙  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(ข) โรงแรม  ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คันต่อพื้นที่ห้องโถง  ๓๐  ตารางเมตร  เศษของ  
๓๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๓๐  ตารางเมตร  และไม่น้อยกว่า  ๑  คันต่อพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม  
๔๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๔๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๔๐  ตารางเมตร” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน  (ช)  ของ  (๒)  ของข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๕๑๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร  พุทธศักราช  ๒๔๗๙  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(ช) ห้องโถงของภัตตาคารหรืออาคารขนาดใหญ่ตามข้อ  ๒  (๘)  ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  
๑  คันต่อพื้นที่ห้องโถง  ๓๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๓๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๓๐  ตารางเมตร” 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการจัดให้มี
ที่จอดรถยนต์และจํานวนที่จอดรถยนต์  สําหรับโรงแรมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๕๑๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร  พุทธศักราช  ๒๔๗๙  ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ตาม 
บทเฉพาะกาลมาตรา  ๗๙  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


