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กฎกระทรวง 
ฉบบัที� 7 (พ.ศ. 2517) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุการก่อสรา้งอาคาร  
พุทธศกัราช 2479 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร พุทธศกัราช 2479 ซึ�ง
แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที� 192 ลงวนัที� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 รฐัมนตรวี่ากระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี� 

 ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี� 

  (1) “ที �จอดรถยนต”์ หมายความว่า สถานที�ที�จดัไวใ้ชเ้ป็นที�จอดรถยนตโ์ดยเฉพาะสาํหรบัอาคาร 
  (2) “ที �กลบัรถยนต”์ หมายความว่า บรเิวณที�จดัไวส้าํหรบักลบัรถยนตเ์พื�อสะดวกในการจอดหรอืเขา้ออก
ของรถยนต ์
  (3) “ทางเขา้ออกของรถยนต์” หมายความว่า ทางที�ใช้สําหรบัรถยนต์เขา้หรอืออกจากที�จอดรถยนต์ถงึ
ปากทางเขา้ออกของรถยนต ์
  (4) “ปากทางเข้าออกของรถยนต์” หมายความว่า ส่วนของทางเข้าออกของรถยนต์ที�เชื�อมกับทาง
สาธารณะ 
  (5) “เชงิลาดสะพาน” หมายความว่า สว่นของทางที�เชื�อมกบัสะพานที�มสีว่นลาดชนัเกนิ 2 ใน 100 
  (6) “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนหนึ�งสว่นใดของอาคารที�ใชเ้ป็นโรงมหรสพตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการป้องกนัภยนัตรายอนัเกดิแต่การเล่นมหรสพ 
  (7) “โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคารที�ใชเ้ป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ย
โรงแรม 
  (8) “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารหรอืสว่นหนึ�งสว่นใดของอาคารที�ใชเ้ป็นที�พกัอาศยัหลายครอบครวั 
โดยแต่ละครอบครวัมหีอ้งนอน ครวัไฟ หอ้งสว้มและหอ้งนํ�าเป็นอสิระและมทีางเดนิและบนัไดขึ�นชั �นบนหรอืลฟิทใ์ชร้่วมกนั 
  (9) “ภตัตาคาร” หมายความว่า อาคารหรอืสว่นหนึ�งสว่นใดของอาคารที�ใชเ้ป็นที�ขายอาหารหรอืเครื�องดื�ม 
โดยมพีื�นที�สาํหรบัตั �งโต๊ะอาหารไวบ้รกิารภายในอาคารหรอืภายนอกอาคาร 
  (10) “ห้างสรรพสนิค้า” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคารที�ใช้เป็นอาคารพาณิชย์
สาํหรบัแสดงหรอืขายสนิคา้ต่าง ๆ 
  (11) “สาํนกังาน” หมายความว่า อาคารหรอืสว่นหนึ�งสว่นใดของอาคารที�ใชเ้ป็นที�ทาํการ 
  (12) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที�สรา้งขึ�นเพื�อใชอ้าคารหรอืส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคาร
เป็นที�ประกอบกจิการประเภทเดยีวหรอืหลายประเภท โดยมคีวามสงูจากระดบัถนนตั �งแต่ 15 เมตรขึ�นไป และมพีื�นที�รวมกนัทุก
ชั �นในหลงัเดยีวกนัเกนิ 1,000 ตารางเมตร หรอืมพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นหรอืชั �นหนึ�งชั �นใดในหลงัเดยีวกนัเกนิ 2,000 ตารางเมตร 
  (13) “หอ้งโถง” หมายความว่า สว่นหนึ�งสว่นใดของอาคารที�ใชเ้ป็นที�ชุมนุมหรอืประชุม 

 ข้อ 2 ใหก้าํหนดประเภทของอาคารซึ�งตอ้งมทีี�จอดรถยนต ์ที�กลบัรถยนต ์และทางเขา้ออกรถยนตไ์ว ้ดงัต่อไปนี� 

  (1) โรงมหรสพที�มพีื�นที�สาํหรบัจดัที�นั �งสาํหรบัคนดตูั �งแต่ 500 ที�ขึ�นไป 
  1 (2) โรงแรมที�มพีื�นที�หอ้งโถงหรอืพื�นที�ที�ใชเ้พื�อกจิการพาณิชยกรรมในหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนั
ตั �งแต่ 300 ตารางเมตรขึ�นไป 
  (3) อาคารชุดที�มพีื�นที�แต่ละครอบครวัตั �งแต่ 60 ตารางเมตรขึ�นไป 

                                                
1 (2) ของขอ้ 2 ความเดมิถกูยกเลกิโดย ขอ้ 1 แห่ง กฎกระทรวง ฉบบัที� 64 (พ.ศ. 2555) และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
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  (4) ภตัตาคารที�มพีื�นที�สาํหรบัตั �งโต๊ะอาหารตั �งแต่ 150 ตารางเมตรขึ�นไป 
  (5) หา้งสรรพสนิคา้ที�มพีื�นที�ตั �งแต่ 300 ตารางเมตรขึ�นไป 
  (6) สาํนกังานที�มพีื�นที�ตั �งแต่ 300 ตารางเมตรขึ�นไป 
  (7) อาคารขนาดใหญ่ 
  2 (8) หอ้งโถงของภตัตาคารตาม (4) หรอือาคารขนาดใหญ่ตาม (7) 
 3 ในกรณีที�โรงแรมตาม (2) หรอืโรงแรมที�มลีกัษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ตาม (7) ตั �งอยู่ในพื�นที�ที�ตามสภาพธรรมชาติ
ไม่สามารถนํารถยนตเ์ขา้ไปใชไ้ด ้จะไม่จดัใหม้ทีี�จอดรถยนต ์ที�กลบัรถยนต ์และทางเขา้ออกของรถยนตก์ไ็ด ้

 ข้อ 3 จาํนวนที�จอดรถยนต ์ตอ้งจดัใหม้ตีามกาํหนดดงัต่อไปนี� 

  (1) ในเขตทอ้งที�กรุงเทพมหานคร เฉพาะในเขตเทศบาลนครหลวงตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที� 
25 ลงวนัที� 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2514 
   (ก) โรงมหรสพ ใหม้ทีี�จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อจํานวนที�นั �งสาํหรบัคนดู 20 ที� เศษของ 20 
ที� ใหค้ดิเป็น 20 ที� 
 โรงมหรสพที�อยู่ในทอ้งที�ของเขตพระนคร เขตธนบุร ีเขตบางรกั เขตปทุมวนั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย และเขตสมั
พนัธวงศ ์ใหม้ทีี�จอดรถยนตไ์ม่น้อยกว่า 1 คนัต่อจาํนวนที�นั �งสาํหรบัคนด ู10 ที� เศษของ 10 ที�ใหค้ดิเป็น 10 ที� 
  4 (ข) โรงแรม ให้มีที�จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพื�นที�ห้องโถง 10 ตารางเมตร เศษของ 10 
ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 10 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพื�นที�ที�ใชเ้พื�อกจิการพาณิชยกรรม 20 ตารางเมตร เศษของ 20 
ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 20 ตารางเมตร 
   (ค) อาคารชุด ใหม้ทีี�จอดรถยนตไ์ม่น้อยกว่า 1 คนัต่อ 1 ครอบครวั 
   (ง) ภตัตาคาร 
 ภตัตาคารที�มพีื�นที�ตั �งโต๊ะอาหารไม่เกนิ 750 ตารางเมตร ใหม้ทีี�จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพื�นที�ตั �งโต๊ะอาหาร 
15 ตารางเมตร เศษของ 15 ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 15 ตารางเมตร 
 ภตัตาคารที�มพีื�นที�ตั �งโต๊ะอาหารเกนิ 750 ตารางเมตร ใหม้ทีี�จอดรถยนตต์ามอตัราที�กาํหนดในวรรคหนึ�งสาํหรบัพื�น
ที�ตั �งโต๊ะอาหาร 750 ตารางเมตรแรก สว่นที�เกนิ 750 ตารางเมตรใหค้ดิอตัรา 1 คนัต่อ 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร 
ใหค้ดิเป็น 30 ตารางเมตร 
   (จ) ห้างสรรพสินค้า ให้มีที�จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื�นที� 20 ตารางเมตร เศษของ 20 
ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 20 ตารางเมตร 
   (ฉ) สาํนกังาน ใหม้ทีี�จอดรถยนตไ์มน้่อยกวา่ 1 คนัต่อพื�นที� 60 ตารางเมตร เศษของ 60 ตารางเมตร 
ใหค้ดิเป็น 60 ตารางเมตร 
  5 (ช) หอ้งโถงของภตัตาคารหรอือาคารขนาดใหญ่ตามขอ้ 2(8) ใหม้ทีี�จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนั
ต่อพื�นที�หอ้งโถง 10 ตารางเมตร เศษของ 10 ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 10 ตารางเมตร 
   (ซ) อาคารขนาดใหญ่ ใหม้ทีี�จอดรถยนตต์ามจาํนวนที�กําหนดของแต่ละประเภทของอาคารที�ใช้เป็น
ที�ประกอบกจิการในอาคารขนาดใหญ่นั �นรวมกนั หรอืใหม้ทีี�จอดรถยนตไ์ม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพื�นที�อาคาร 120 ตารางเมตร เศษ
ของ 120 ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 120 ตารางเมตร ทั �งนี�ใหถ้อืที�จอดรถยนตจ์าํนวนที�มากกว่าเป็นเกณฑ ์
 อาคารขนาดใหญ่ที�มลีกัษณะเป็นตกึแถวสงูไม่เกนิสี�ช ั �น ต้องมทีี�จอดรถยนตอ์ยู่ภายนอกอาคาร หรอือยู่ในหอ้งใตด้นิ
ของอาคารไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อ 1 หอ้ง 

                                                
2 (8) ของขอ้ 2 ความเดมิถกูยกเลกิโดย ขอ้ 2 แห่ง กฎกระทรวง ฉบบัที� 64 (พ.ศ. 2555) และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
3 วรรคสอง ของขอ้ 2 เพิ�มเตมิโดย ขอ้ 3 แห่ง กฎกระทรวง ฉบบัที� 64 (พ.ศ. 2555) 
4 (ข) ของ (1) ของขอ้ 3 ความเดมิถกูยกเลกิโดย ขอ้ 4 แห่ง กฎกระทรวง ฉบบัที� 64 (พ.ศ. 2555) และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
5 (ช) ของ (1) ของขอ้ 3 ความเดมิถกูยกเลกิโดย ขอ้ 5 แห่ง กฎกระทรวง ฉบบัที� 64 (พ.ศ. 2555) และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
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  (2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรอืในเขตท้องที�ที�ได้มพีระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบญัญัติควบคุมการ
ก่อสรา้งอาคาร พุทธศกัราช 2479 ใชบ้งัคบั 
   (ก) โรงมหรสพ ใหม้ทีี�จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อจํานวนที�นั �งสาํหรบัคนดู 40 ที� เศษของ 40 
ที� ใหค้ดิเป็น 40 ที� 
  6 (ข) โรงแรม ให้มีที�จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพื�นที�ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 
ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 30 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพื�นที�ที�ใชเ้พื�อกจิการพาณิชยกรรม 40 ตารางเมตร เศษของ 40 
ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 40 ตารางเมตร 
   (ค) อาคารชุด ใหม้ทีี�จอดรถยนตไ์ม่น้อยกว่า 1 คนัต่อ 2 ครอบครวั เศษของ 2 ครอบครวั ใหค้ดิเป็น 
2 ครอบครวั 
   (ง) ภตัตาคาร ใหม้ทีี�จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพื�นที�ตั �งโต๊ะอาหาร 40 ตารางเมตร เศษของ 
40 ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 40 ตารางเมตร 
   (จ) ห้างสรรพสินค้า ให้มีที�จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื�นที� 40 ตารางเมตร เศษของ 40 
ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 40 ตารางเมตร 
   (ฉ) สํานักงานให้มทีี�จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพื�นที� 120 ตารางเมตร เศษของ 120 ตาราง
เมตร ใหค้ดิเป็น 120 ตารางเมตร 
  7 (ช) หอ้งโถงของภตัตาคารหรอือาคารขนาดใหญ่ตามขอ้ 2(8) ใหม้ทีี�จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนั
ต่อพื�นที�หอ้งโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 30 ตารางเมตร 
   (ซ) อาคารขนาดใหญ่ ใหม้ทีี�จอดรถยนตต์ามจาํนวนที�กําหนดของแต่ละประเภทของอาคารที�ใช้เป็น
ที�ประกอบกจิการในอาคารขนาดใหญ่นั �นรวมกนัหรอืใหม้ทีี�จอดรถยนตไ์ม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพื�นที�อาคาร 240 ตารางเมตร เศษ
ของ 240 ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 240 ตารางเมตร ทั �งนี� ใหถ้อืที�จอดรถยนตจ์าํนวนที�มากกว่าเป็นเกณฑ ์
 อาคารขนาดใหญ่ที�มลีกัษณะเป็นตกึแถว สงูไม่เกนิสี�ช ั �นตอ้งมทีี�จอดรถยนตอ์ยู่ภายนอกอาคาร หรอือยู่ในหอ้งใตด้นิ
ของอาคารไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อ 2 หอ้ง 

 ข้อ 4 อาคารหรอืสว่นหนึ�งสว่นใดของอาคารที�ใชเ้ป็นที�ประกอบกจิการหลายประเภท ถา้เป็นประเภทของอาคารที�

ตอ้งมทีี�จอดรถยนต ์ที�กลบัรถยนต ์และทางเขา้ออกของรถยนตต์ามขอ้ 2 ตอ้งจดัใหม้จีาํนวนที�จอดรถยนตต์ามที�กาํหนดในขอ้ 3 
ของแต่ละประเภทของอาคารที�ใชเ้ป็นที�ประกอบกจิการในอาคารหรอืสว่นหนึ�งสว่นใดของอาคารนั �นรวมกนั 

 8 ข้อ 5  

 ข้อ 6 ที�จอดรถยนต์ต้องจดัใหอ้ยู่ภายในบรเิวณของอาคารนั �น ถ้าอยู่ภายนอกอาคารต้องมทีางไปสู่อาคารนั �นไม่

เกนิ 200 เมตร 

 ข้อ 7 ที�กลบัรถยนตต์อ้งมพีื�นที�เพยีงพอและอยู่ในที�เหมาะสมใหส้ามารถกลบัรถยนตเ์ขา้สูท่างเขา้ออกของรถยนต์

ไดโ้ดยสะดวก โดยตอ้งทาํเครื�องหมายแสดงแนวการกลบัของรถยนตไ์วใ้หป้รากฏ 
 ในกรณีที�จดัใหร้ถยนตว์ิ�งไดท้างเดยีวจากปากทางเขา้จนถงึปากทางออก จะไม่มทีี�กลบัรถยนตก์ไ็ด ้

 ข้อ 8 ทางเขา้ออกของรถยนต์ต้องกวา้งไม่น้อยกว่า 6 เมตร ในกรณีที�จดัใหร้ถยนต์วิ�งไดท้างเดยีว ทางเขา้และ

ทางออกตอ้งกวา้งไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร โดยต้องทําเครื�องหมายแสดงทางเขา้และทางออกไวใ้หป้รากฏ และปากทางเขา้ออก
ของรถยนตต์อ้งเป็นดงันี� 

                                                
6 (ข) ของ (2) ของขอ้ 3 ความเดมิถกูยกเลกิโดย ขอ้ 6 แห่ง กฎกระทรวง ฉบบัที� 64 (พ.ศ. 2555) และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
7 (ช) ของ (2) ของขอ้ 3 ความเดมิถกูยกเลกิโดย ขอ้ 7 แห่ง กฎกระทรวง ฉบบัที� 64 (พ.ศ. 2555) และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
8 ขอ้ 5 ถกูยกเลกิโดยขอ้ 1 แห่งกฎกระทรวงฉบบัที� 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 



 

กฎหมายอาคาร   

4 

  (1) แนวศูนย์กลางปากทางเขา้ออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่ในที�ที�เป็นทางร่วมหรอืทางแยก และต้องห่าง
จากจุดเริ�มตน้โคง้หรอืหกัมุมของขอบทางร่วมหรอืขอบทางแยกสาธารณะ มรีะยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร สาํหรบัโรงมหรสพระยะ
ดงักล่าวตอ้งไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
  (2) แนวศูนยก์ลางปากทางเขา้ออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่บนเชงิลาดสะพาน และต้องห่างจากจุดสุดเชงิ
ลาดสะพานมรีะยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร สาํหรบัโรงมหรสพระยะดงักล่าวตอ้งไม่น้อยกว่า 100 เมตร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2517 
กมล วรรณประภา 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี�  คอื เนื �องดว้ยพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร พุทธศกัราช 

2479 ซึ �งแกไ้ขเพิ �มเตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที � 192 ลงวนัที � 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 กําหนดใหเ้จา้ของอาคารบาง
ประเภทที �ใช้ในบรกิารสาธารณะเพื �อหาประโยชน์ ต้องจดัให้มทีี �จอดรถยนต์สําหรบัผู้ที �ใช้ประโยชน์จากอาคารนั �น และการ
กาํหนดประเภทของอาคารการกาํหนดจํานวนพื�นที �ที �ตอ้งมแีละใชเ้ป็นที �จอดรถยนต ์ที �กลบัรถยนต ์และทางเขา้ออกของรถยนต์
ใหก้ระทาํโดยกฎกระทรวง จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงฉบบันี� 
 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที � 86 วนัที � 21 พฤษภาคม 2517 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที� 64 (พ.ศ. 2555) 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที � 112 ก วนัที � 30 พฤศจกิายน 2555 
 


