3-10 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร
พุทธศักราช 2479
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 192 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 รัฐมนตรีวากระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1

ในกฎกระทรวงนี้
(1) “ที่จอดรถยนต” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวใชเปนที่จอดรถยนตโดยเฉพาะสําหรับอาคาร
(2) “ที่กลับรถยนต” หมายความวา บริเวณที่จัดไวสําหรับกลับรถยนตเพื่อสะดวกในการจอดหรือเขาออก

ของรถยนต
(3) “ทางเขาออกของรถยนต” หมายความวา ทางที่ใชสําหรับรถยนตเขาหรือออกจากที่จอดรถยนตถึง
ปากทางเขาออกของรถยนต
(4) “ปากทางเข า ออกของรถยนต ” หมายความว า ส ว นของทางเข า ออกของรถยนต ที่ เ ชื่ อ มกั บ ทาง
สาธารณะ
(5) “เชิงลาดสะพาน” หมายความวา สวนของทางที่เชื่อมกับสะพานที่มีสวนลาดชันเกิน 2 ใน 100
(6) “โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ
(7) “โรงแรม” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงแรมตามกฎหมายวาดวย
โรงแรม
(8) “อาคารชุด” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่พักอาศัยหลายครอบครัว
โดยแตละครอบครัวมีหองนอน ครัวไฟ หองสวมและหองน้ําเปนอิสระและมีทางเดินและบันไดขึ้นชั้นบนหรือลิฟทใชรวมกัน
(9) “ภัตตาคาร” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม
โดยมีพื้นที่สําหรับตั้งโตะอาหารไวบริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร
(10) “หางสรรพสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนอาคารพาณิชย
สําหรับแสดงหรือขายสินคาตาง ๆ
(11) “สํานักงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ทําการ
(12) “อาคารขนาดใหญ” หมายความวา อาคารที่สรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร
เปนที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีความสูงจากระดับถนนตั้งแต 15 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุก
ชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร
(13) “หองโถง” หมายความวา สวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมหรือประชุม
ขอ 2

ใหกําหนดประเภทของอาคารซึ่งตองมีที่จอดรถยนต ที่กลับรถยนต และทางเขาออกรถยนตไว ดังตอไปนี้
(1) โรงมหรสพที่มีพื้นที่สําหรับจัดที่นั่งสําหรับคนดูตั้งแต 500 ที่ขึ้นไป
1
(2) โรงแรมที่มีพื้นที่หองโถงหรือพื้นที่ที่ใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรมในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป
(3) อาคารชุดที่มีพื้นที่แตละครอบครัวตั้งแต 60 ตารางเมตรขึ้นไป
1

(2) ของขอ 2 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 1 แหง กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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(4) ภัตตาคารที่มีพื้นที่สําหรับตั้งโตะอาหารตั้งแต 150 ตารางเมตรขึ้นไป
(5) หางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป
(6) สํานักงานที่มีพื้นที่ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป
(7) อาคารขนาดใหญ
2
(8) หองโถงของภัตตาคารตาม (4) หรืออาคารขนาดใหญตาม (7)
3
ในกรณีที่โรงแรมตาม (2) หรือโรงแรมที่มีลักษณะเปนอาคารขนาดใหญตาม (7) ตั้งอยูในพื้นที่ที่ตามสภาพธรรมชาติ
ไมสามารถนํารถยนตเขาไปใชได จะไมจัดใหมีที่จอดรถยนต ที่กลับรถยนต และทางเขาออกของรถยนตก็ได
ขอ 3

จํานวนที่จอดรถยนต ตองจัดใหมีตามกําหนดดังตอไปนี้
(1) ในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร เฉพาะในเขตเทศบาลนครหลวงตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
25 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514
(ก) โรงมหรสพ ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอจํานวนที่นั่งสําหรับคนดู 20 ที่ เศษของ 20
ที่ ใหคิดเปน 20 ที่
โรงมหรสพที่อยูในทองที่ของเขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัม
พันธวงศ ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอจํานวนที่นั่งสําหรับคนดู 10 ที่ เศษของ 10 ที่ใหคิดเปน 10 ที่
4
(ข) โรงแรม ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่หองโถง 10 ตารางเมตร เศษของ 10
ตารางเมตร ใหคิดเปน 10 ตารางเมตร และไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่ที่ใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม 20 ตารางเมตร เศษของ 20
ตารางเมตร ใหคิดเปน 20 ตารางเมตร
(ค) อาคารชุด ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอ 1 ครอบครัว
(ง) ภัตตาคาร
ภัตตาคารที่มีพื้นที่ตั้งโตะอาหารไมเกิน 750 ตารางเมตร ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่ตั้งโตะอาหาร
15 ตารางเมตร เศษของ 15 ตารางเมตร ใหคิดเปน 15 ตารางเมตร
ภัตตาคารที่มีพื้นที่ตั้งโตะอาหารเกิน 750 ตารางเมตร ใหมีที่จอดรถยนตตามอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่งสําหรับพื้น
ที่ตั้งโตะอาหาร 750 ตารางเมตรแรก สวนที่เกิน 750 ตารางเมตรใหคิดอัตรา 1 คันตอ 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร
ใหคิดเปน 30 ตารางเมตร
(จ) หางสรรพสินคา ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่ 20 ตารางเมตร เศษของ 20
ตารางเมตร ใหคิดเปน 20 ตารางเมตร
(ฉ) สํานักงาน ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่ 60 ตารางเมตร เศษของ 60 ตาราง
เมตร ใหคิดเปน 60 ตารางเมตร
5
(ช) หองโถงของภัตตาคารหรืออาคารขนาดใหญตามขอ 2(8) ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คัน
ตอพื้นที่หองโถง 10 ตารางเมตร เศษของ 10 ตารางเมตร ใหคิดเปน 10 ตารางเมตร
(ซ) อาคารขนาดใหญ ใหมีที่จอดรถยนตตามจํานวนที่กําหนดของแตละประเภทของอาคารที่ใชเปน
ที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญนั้นรวมกัน หรือใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร เศษ
ของ 120 ตารางเมตร ใหคิดเปน 120 ตารางเมตร ทั้งนี้ใหถือที่จอดรถยนตจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
อาคารขนาดใหญที่มีลักษณะเปนตึกแถวสูงไมเกินสี่ชั้น ตองมีที่จอดรถยนตอยูภายนอกอาคาร หรืออยูในหองใตดิน
ของอาคารไมนอยกวา 1 คันตอ 1 หอง

2

(8) ของขอ 2 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 2 แหง กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
วรรคสอง ของขอ 2 เพิ่มเติมโดย ขอ 3 แหง กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555)
4
(ข) ของ (1) ของขอ 3 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 4 แหง กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
5
(ช) ของ (1) ของขอ 3 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 5 แหง กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
3
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(2) ในเขตเทศบาลทุกแหงหรือในเขตทองที่ที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการ
กอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ใชบังคับ
(ก) โรงมหรสพ ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอจํานวนที่นั่งสําหรับคนดู 40 ที่ เศษของ 40
ที่ ใหคิดเปน 40 ที่
6
(ข) โรงแรม ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่หองโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30
ตารางเมตร ใหคิดเปน 30 ตารางเมตร และไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่ที่ใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม 40 ตารางเมตร เศษของ 40
ตารางเมตร ใหคิดเปน 40 ตารางเมตร
(ค) อาคารชุด ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัว ใหคิดเปน
2 ครอบครัว
(ง) ภัตตาคาร ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่ตั้งโตะอาหาร 40 ตารางเมตร เศษของ
40 ตารางเมตร ใหคิดเปน 40 ตารางเมตร
(จ) หางสรรพสินคา ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่ 40 ตารางเมตร เศษของ 40
ตารางเมตร ใหคิดเปน 40 ตารางเมตร
(ฉ) สํานักงานใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่ 120 ตารางเมตร เศษของ 120 ตาราง
เมตร ใหคิดเปน 120 ตารางเมตร
7
(ช) หองโถงของภัตตาคารหรืออาคารขนาดใหญตามขอ 2(8) ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คัน
ตอพื้นที่หองโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร ใหคิดเปน 30 ตารางเมตร
(ซ) อาคารขนาดใหญ ใหมีที่จอดรถยนตตามจํานวนที่กําหนดของแตละประเภทของอาคารที่ใชเปน
ที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญนั้นรวมกันหรือใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร เศษ
ของ 240 ตารางเมตร ใหคิดเปน 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ ใหถือที่จอดรถยนตจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
อาคารขนาดใหญที่มีลักษณะเปนตึกแถว สูงไมเกินสี่ชั้นตองมีที่จอดรถยนตอยูภายนอกอาคาร หรืออยูในหองใตดิน
ของอาคารไมนอยกวา 1 คันตอ 2 หอง
ขอ 4 อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ประกอบกิจการหลายประเภท ถาเปนประเภทของอาคารที่
ตองมีที่จอดรถยนต ที่กลับรถยนต และทางเขาออกของรถยนตตามขอ 2 ตองจัดใหมีจํานวนที่จอดรถยนตตามที่กําหนดในขอ 3
ของแตละประเภทของอาคารที่ใชเปนที่ประกอบกิจการในอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารนั้นรวมกัน
8
ขอ 5
ขอ 6
เกิน 200 เมตร

ที่จอดรถยนตตองจัดใหอยูภายในบริเวณของอาคารนั้น ถาอยูภายนอกอาคารตองมีทางไปสูอาคารนั้นไม

ขอ 7 ที่กลับรถยนตตองมีพื้นที่เพียงพอและอยูในที่เหมาะสมใหสามารถกลับรถยนตเขาสูทางเขาออกของรถยนต
ไดโดยสะดวก โดยตองทําเครื่องหมายแสดงแนวการกลับของรถยนตไวใหปรากฏ
ในกรณีที่จัดใหรถยนตวิ่งไดทางเดียวจากปากทางเขาจนถึงปากทางออก จะไมมที ี่กลับรถยนตก็ได
ขอ 8 ทางเขาออกของรถยนตตองกวางไมนอยกวา 6 เมตร ในกรณีที่จัดใหรถยนตวิ่งไดทางเดียว ทางเขาและ
ทางออกตองกวางไมนอยกวา 3.50 เมตร โดยตองทําเครื่องหมายแสดงทางเขาและทางออกไวใหปรากฏ และปากทางเขาออก
ของรถยนตตองเปนดังนี้

6

(ข) ของ (2) ของขอ 3 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 6 แหง กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
(ช) ของ (2) ของขอ 3 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 7 แหง กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
8
ขอ 5 ถูกยกเลิกโดยขอ 1 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
7
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กฎกระทรวง 3-13
(1) แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถยนตตองไมอยูในที่ที่เปนทางรวมหรือทางแยก และตองหาง
จากจุดเริ่มตนโคงหรือหักมุมของขอบทางรวมหรือขอบทางแยกสาธารณะ มีระยะไมนอยกวา 20 เมตร สําหรับโรงมหรสพระยะ
ดังกลาวตองไมนอยกวา 50 เมตร
(2) แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถยนตตองไมอยูบนเชิงลาดสะพาน และตองหางจากจุดสุดเชิง
ลาดสะพานมีระยะไมนอยกวา 50 เมตร สําหรับโรงมหรสพระยะดังกลาวตองไมนอยกวา 100 เมตร
ใหไว ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2517
กมล วรรณประภา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องดวยพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช
2479 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 192 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 กําหนดใหเจาของอาคารบาง
ประเภทที่ใชในบริการสาธารณะเพื่อหาประโยชน ตองจัดใหมีที่จอดรถยนตสําหรับผูที่ใชประโยชนจากอาคารนั้น และการ
กําหนดประเภทของอาคารการกําหนดจํานวนพื้นที่ที่ตองมีและใชเปนที่จอดรถยนต ที่กลับรถยนต และทางเขาออกของรถยนต
ใหกระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 91 ตอนที่ 86 วันที่ 21 พฤษภาคม 2517

กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 129 ตอนที่ 112 ก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
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