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กฎกระทรวง
ฉบับที 7 (พ.ศ. 2517)
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างอาคาร
พุทธศักราช 2479
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ซึง
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 192 ลงวันที 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1

ในกฎกระทรวงนี
(1) “ทีจอดรถยนต์” หมายความว่า สถานทีทีจัดไว้ใช้เป็ นทีจอดรถยนต์โดยเฉพาะสําหรับอาคาร
(2) “ทีกลับรถยนต์” หมายความว่า บริเวณทีจัดไว้สาํ หรับกลับรถยนต์เพือสะดวกในการจอดหรือเข้าออก

ของรถยนต์
(3) “ทางเข้าออกของรถยนต์” หมายความว่า ทางทีใช้สําหรับรถยนต์เข้าหรือออกจากทีจอดรถยนต์ถงึ
ปากทางเข้าออกของรถยนต์
(4) “ปากทางเข้า ออกของรถยนต์” หมายความว่ า ส่ว นของทางเข้า ออกของรถยนต์ทีเชือมกับ ทาง
สาธารณะ
(5) “เชิงลาดสะพาน” หมายความว่า ส่วนของทางทีเชือมกับสะพานทีมีสว่ นลาดชันเกิน 2 ใน 100
(6) “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นโรงมหรสพตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้ องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ
(7) “โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม
(8) “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นทีพักอาศัยหลายครอบครัว
โดยแต่ละครอบครัวมีหอ้ งนอน ครัวไฟ ห้องส้วมและห้องนําเป็ นอิสระและมีทางเดินและบันไดขึนชันบนหรือลิฟท์ใช้ร่วมกัน
(9) “ภัตตาคาร” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นทีขายอาหารหรือเครืองดืม
โดยมีพนที
ื สําหรับตังโต๊ะอาหารไว้บริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร
(10) “ห้างสรรพสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นอาคารพาณิชย์
สําหรับแสดงหรือขายสินค้าต่าง ๆ
(11) “สํานักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นทีทําการ
(12) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารทีสร้างขึนเพือใช้อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคาร
เป็ นทีประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีความสูงจากระดับถนนตังแต่ 15 เมตรขึนไป และมีพนที
ื รวมกันทุก
ชันในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร หรือมีพนที
ื รวมกันทุกชันหรือชันหนึงชันใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร
(13) “ห้องโถง” หมายความว่า ส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นทีชุมนุมหรือประชุม
ข้อ 2

ให้กาํ หนดประเภทของอาคารซึงต้องมีทจอดรถยนต์
ี
ทีกลับรถยนต์ และทางเข้าออกรถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี
(1) โรงมหรสพทีมีพนที
ื สําหรับจัดทีนังสําหรับคนดูตงแต่
ั 500 ทีขึนไป
1 (2) โรงแรมทีมีพนที
ื ห้องโถงหรือพืนทีทีใช้เพือกิจการพาณิชยกรรมในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
ตังแต่ 300 ตารางเมตรขึนไป
(3) อาคารชุดทีมีพนที
ื แต่ละครอบครัวตังแต่ 60 ตารางเมตรขึนไป
1

(2) ของข้อ 2 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อ 1 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที 64 (พ.ศ. 2555) และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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(4) ภัตตาคารทีมีพนที
ื สําหรับตังโต๊ะอาหารตังแต่ 150 ตารางเมตรขึนไป
(5) ห้างสรรพสินค้าทีมีพนที
ื ตังแต่ 300 ตารางเมตรขึนไป
(6) สํานักงานทีมีพนที
ื ตังแต่ 300 ตารางเมตรขึนไป
(7) อาคารขนาดใหญ่
2 (8) ห้องโถงของภัตตาคารตาม (4) หรืออาคารขนาดใหญ่ตาม (7)
3 ในกรณีทโรงแรมตาม
ี
(2) หรือโรงแรมทีมีลกั ษณะเป็ นอาคารขนาดใหญ่ตาม (7) ตังอยู่ในพืนทีทีตามสภาพธรรมชาติ
ไม่สามารถนํารถยนต์เข้าไปใช้ได้ จะไม่จดั ให้มที จอดรถยนต์
ี
ทีกลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์กไ็ ด้
ข้อ 3

จํานวนทีจอดรถยนต์ ต้องจัดให้มตี ามกําหนดดังต่อไปนี
(1) ในเขตท้องทีกรุงเทพมหานคร เฉพาะในเขตเทศบาลนครหลวงตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที
25 ลงวันที 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514
(ก) โรงมหรสพ ให้มที จอดรถยนต์
ี
ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อจํานวนทีนังสําหรับคนดู 20 ที เศษของ 20
ที ให้คดิ เป็ น 20 ที
โรงมหรสพทีอยู่ในท้องทีของเขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัม
พันธวงศ์ ให้มที จอดรถยนต์
ี
ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อจํานวนทีนังสําหรับคนดู 10 ที เศษของ 10 ทีให้คดิ เป็ น 10 ที
4 (ข) โรงแรม ให้ม ีท ีจอดรถยนต์ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 1 คัน ต่ อ พืนทีห้อ งโถง 10 ตารางเมตร เศษของ 10
ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 10 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพืนทีทีใช้เพือกิจการพาณิชยกรรม 20 ตารางเมตร เศษของ 20
ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 20 ตารางเมตร
(ค) อาคารชุด ให้มที จอดรถยนต์
ี
ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อ 1 ครอบครัว
(ง) ภัตตาคาร
ภัตตาคารทีมีพนที
ื ตังโต๊ะอาหารไม่เกิน 750 ตารางเมตร ให้มที จอดรถยนต์
ี
ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพืนทีตังโต๊ะอาหาร
15 ตารางเมตร เศษของ 15 ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 15 ตารางเมตร
ภัตตาคารทีมีพนที
ื ตังโต๊ะอาหารเกิน 750 ตารางเมตร ให้มที จอดรถยนต์
ี
ตามอัตราทีกําหนดในวรรคหนึงสําหรับพืน
ทีตังโต๊ะอาหาร 750 ตารางเมตรแรก ส่วนทีเกิน 750 ตารางเมตรให้คดิ อัตรา 1 คันต่อ 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร
ให้คดิ เป็ น 30 ตารางเมตร
(จ) ห้า งสรรพสิน ค้า ให้มีทีจอดรถยนต์ไม่น้ อ ยกว่ า 1 คัน ต่ อ พืนที 20 ตารางเมตร เศษของ 20
ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 20 ตารางเมตร
(ฉ) สํานักงาน ให้มที จอดรถยนต์
ี
ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพืนที 60 ตารางเมตร เศษของ 60 ตารางเมตร
ให้คดิ เป็ น 60 ตารางเมตร
5 (ช) ห้องโถงของภัตตาคารหรืออาคารขนาดใหญ่ตามข้อ 2(8) ให้มท
ี จอดรถยนต์
ี
ไม่น้อยกว่า 1 คัน
ต่อพืนทีห้องโถง 10 ตารางเมตร เศษของ 10 ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 10 ตารางเมตร
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มที จอดรถยนต์
ี
ตามจํานวนทีกําหนดของแต่ละประเภทของอาคารทีใช้เป็ น
ทีประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นันรวมกัน หรือให้มที จอดรถยนต์
ี
ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพืนทีอาคาร 120 ตารางเมตร เศษ
ของ 120 ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 120 ตารางเมตร ทังนีให้ถอื ทีจอดรถยนต์จาํ นวนทีมากกว่าเป็ นเกณฑ์
อาคารขนาดใหญ่ทมีี ลกั ษณะเป็ นตึกแถวสูงไม่เกินสีชัน ต้องมีทจอดรถยนต์
ี
อยู่ภายนอกอาคาร หรืออยู่ในห้องใต้ดนิ
ของอาคารไม่น้อยกว่า 1 คันต่อ 1 ห้อง

2

(8) ของข้อ 2 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที 64 (พ.ศ. 2555) และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
วรรคสอง ของข้อ 2 เพิมเติมโดย ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที 64 (พ.ศ. 2555)
4 (ข) ของ (1) ของข้อ 3 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที 64 (พ.ศ. 2555) และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
5 (ช) ของ (1) ของข้อ 3 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อ 5 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที 64 (พ.ศ. 2555) และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
3
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(2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องทีทีได้มพี ระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ใช้บงั คับ
(ก) โรงมหรสพ ให้มที จอดรถยนต์
ี
ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อจํานวนทีนังสําหรับคนดู 40 ที เศษของ 40
ที ให้คดิ เป็ น 40 ที
6 (ข) โรงแรม ให้ม ีท ีจอดรถยนต์ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 1 คัน ต่ อ พืนทีห้อ งโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30
ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 30 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพืนทีทีใช้เพือกิจการพาณิชยกรรม 40 ตารางเมตร เศษของ 40
ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 40 ตารางเมตร
(ค) อาคารชุด ให้มที จอดรถยนต์
ี
ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัว ให้คดิ เป็ น
2 ครอบครัว
(ง) ภัตตาคาร ให้มที จอดรถยนต์
ี
ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพืนทีตังโต๊ะอาหาร 40 ตารางเมตร เศษของ
40 ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 40 ตารางเมตร
(จ) ห้า งสรรพสิน ค้า ให้มีทีจอดรถยนต์ไม่น้ อ ยกว่ า 1 คัน ต่ อ พืนที 40 ตารางเมตร เศษของ 40
ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 40 ตารางเมตร
(ฉ) สํานักงานให้มที จอดรถยนต์
ี
ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพืนที 120 ตารางเมตร เศษของ 120 ตาราง
เมตร ให้คดิ เป็ น 120 ตารางเมตร
7 (ช) ห้องโถงของภัตตาคารหรืออาคารขนาดใหญ่ตามข้อ 2(8) ให้มท
ี จอดรถยนต์
ี
ไม่น้อยกว่า 1 คัน
ต่อพืนทีห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 30 ตารางเมตร
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มที จอดรถยนต์
ี
ตามจํานวนทีกําหนดของแต่ละประเภทของอาคารทีใช้เป็ น
ทีประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นันรวมกันหรือให้มที จอดรถยนต์
ี
ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพืนทีอาคาร 240 ตารางเมตร เศษ
ของ 240 ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 240 ตารางเมตร ทังนี ให้ถอื ทีจอดรถยนต์จาํ นวนทีมากกว่าเป็ นเกณฑ์
อาคารขนาดใหญ่ทมีี ลกั ษณะเป็ นตึกแถว สูงไม่เกินสีชันต้องมีทจอดรถยนต์
ี
อยู่ภายนอกอาคาร หรืออยู่ในห้องใต้ดนิ
ของอาคารไม่น้อยกว่า 1 คันต่อ 2 ห้อง
ข้อ 4 อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นทีประกอบกิจการหลายประเภท ถ้าเป็ นประเภทของอาคารที
ต้องมีทจอดรถยนต์
ี
ทีกลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ตามข้อ 2 ต้องจัดให้มจี าํ นวนทีจอดรถยนต์ตามทีกําหนดในข้อ 3
ของแต่ละประเภทของอาคารทีใช้เป็ นทีประกอบกิจการในอาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารนันรวมกัน
8 ข้อ 5
ข้อ 6
เกิน 200 เมตร

ทีจอดรถยนต์ต้องจัดให้อยู่ภายในบริเวณของอาคารนัน ถ้าอยู่ภายนอกอาคารต้องมีทางไปสู่อาคารนันไม่

ข้อ 7 ทีกลับรถยนต์ตอ้ งมีพนที
ื เพียงพอและอยู่ในทีเหมาะสมให้สามารถกลับรถยนต์เข้าสูท่ างเข้าออกของรถยนต์
ได้โดยสะดวก โดยต้องทําเครืองหมายแสดงแนวการกลับของรถยนต์ไว้ให้ปรากฏ
ในกรณีทจัี ดให้รถยนต์วงได้
ิ ทางเดียวจากปากทางเข้าจนถึงปากทางออก จะไม่มที กลั
ี บรถยนต์กไ็ ด้
ข้อ 8 ทางเข้าออกของรถยนต์ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ในกรณีทจัี ดให้รถยนต์วงได้
ิ ทางเดียว ทางเข้าและ
ทางออกต้องกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร โดยต้องทําเครืองหมายแสดงทางเข้าและทางออกไว้ให้ปรากฏ และปากทางเข้าออก
ของรถยนต์ตอ้ งเป็ นดังนี

6

(ข) ของ (2) ของข้อ 3 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อ 6 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที 64 (พ.ศ. 2555) และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
(ช) ของ (2) ของข้อ 3 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อ 7 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที 64 (พ.ศ. 2555) และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
8 ข้อ 5 ถูกยกเลิกโดยข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงฉบับที 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
7

กฎหมายอาคาร

4
(1) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่ในทีทีเป็ นทางร่วมหรือทางแยก และต้องห่าง
จากจุดเริมต้นโค้งหรือหักมุมของขอบทางร่วมหรือขอบทางแยกสาธารณะ มีระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร สําหรับโรงมหรสพระยะ
ดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 50 เมตร
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่บนเชิงลาดสะพาน และต้องห่างจากจุดสุดเชิง
ลาดสะพานมีระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร สําหรับโรงมหรสพระยะดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 100 เมตร
ให้ไว้ ณ วันที 30 เมษายน พ.ศ. 2517
กมล วรรณประภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี คือ เนืองด้วยพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช
2479 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 192 ลงวันที 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 กําหนดให้เจ้าของอาคารบาง
ประเภททีใช้ในบริการสาธารณะเพือหาประโยชน์ ต้องจัดให้มที ีจอดรถยนต์สําหรับผู้ทใช้
ี ประโยชน์ จากอาคารนัน และการ
กําหนดประเภทของอาคารการกําหนดจํานวนพืนทีทีต้องมีและใช้เป็ นทีจอดรถยนต์ ทีกลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็ นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที 86 วันที 21 พฤษภาคม 2517

กฎกระทรวง ฉบับที 64 (พ.ศ. 2555)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที 112 ก วันที 30 พฤศจิกายน 2555

กฎหมายอาคาร

