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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่41 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) และ (9) แหงพระ
ราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยคําแนะนําของ 
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ใหยกเลิกขอ 5 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความ
ใน 
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 
  ขอ 2  ที่จอดรถ 1 คัน ตองเปนพ้ืนท่ีส่ีเหล่ียมผืนผา และตองมีลักษณะและขนาด  
ดังน้ี 
  1) ในกรณีท่ีจอดรถขนานกับแนวทางเดินรถหรือทํามุมกับแนวทางเดินรถนอย
กวา 
สามสิบองศา ใหมีความกวางไมนอยกวา 2.40 เมตร และความยาวไมนอยกวา 6.00 เมตร 
  2) ในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา 2.40  
เมตร และความยาวไมนอยกวา 5.00 เมตร แตท้ังน้ี จะตองไมจัดใหมีทางเขาออกของรถเปนทาง
เดินรถ 
ทางเดียว 
  3) ในกรณีที่จอดรถทํามุมกับแนวทางเดินรถมากกวาสามสิบองศา ใหมีความ 
กวางไมนอยกวา 2.40 เมตร และความยาวไมนอยกวา 5.50 เมตร 
  ขอ 3  ที่จอดรถแตละคัน ตองมีเคร่ืองหมายแสดงลักษณะและขอบเขตของ 
ที่จอดรถไวใหปรากฏบนพื้น และตองมีทางเดินรถเช่ือมตอโดยตรงกับทางเขาออกของรถและท่ี
กลับรถ 
  ขอ 4  ระยะความสูงสุทธิระหวางพ้ืนท่ีท่ีใชจอดรถ ทางเดินรถ และทางลาดข้ึนลง 
ของรถกับสวนที่ต่ําสุดของชั้นที่ถัดไปของอาคาร ตองไมนอยกวา 2.10 เมตร 
  สวนของพื้นที่ที่ใชจอดรถตางระดับกันจะเหลื่อมกันไดไมเกิน 1.00 เมตร และ 
เฉพาะสวนท่ีเหล่ือมกันจะมีความสูงนอยกวา 2.10 เมตรก็ได 
  ขอ 5  อาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบยกรถขึ้นลงระหวางชั้นของอาคารดวยลิฟต 
จะตองมีระยะของทางเดินรถจากปากทางเขาถึงลิฟตไมนอยกวา 20 เมตร 
  อาคารตามวรรคหนึ่งจะไมมีทางลาดขึ้นลงของรถระหวางชั้นของอาคารก็ได 
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  ลิฟตที่ใชสําหรับยกรถขึ้นลงระหวางชั้นของอาคารตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหอยู 
ภายในตัวอาคารโดยใหมีลิฟตหน่ึงเคร่ืองตอท่ีจอดรถ 30 คัน แตท้ังน้ีตองไมนอยกวา 2 เครื่อง
ตอ 
อาคารหน่ึงหลังและหามใชเปนลิฟตโดยสาร 
  ขอ 6  อาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกลที่ไดรับการ 
คํานวณออกแบบเพื่อใชประโยชนในการจอดรถโดยเฉพาะ จะตองมีลักษณะดังตอไปน้ี 
  1) ตองมีระยะของทางเดินรถจากปากทางเขาถึงอาคารไมนอยกวา 20 เมตร 
  2) พื้นหรือผนังของอาคาร ตองอยูหางจากเขตที่ดินของผูอื่นและถนนสาธารณะ
ดังน้ี 
  (ก) ในกรณีที่มีความสูงของอาคารจากพื้นดินตั้งแต 23.00 เมตร ข้ึนไปตองอยู
หาง 
ไมนอยกวา 6.00 เมตร 
  (ข) ในกรณีที่มีความสูงของอาคารจากพื้นดินนอยกวา 23.00 เมตร ตองอยูหาง 
ไมนอยกวา 3.00 เมตร 
  การคํานวณออกแบบอาคารจอดรถตามวรรคหนึ่งตองดําเนินการโดยผูไดรับ 
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และมิให 
นําความในขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 มาใชบังคับ 
  ขอ 7  การควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบยกรถขึ้นลง 
ระหวางชั้นของอาคารดวยลิฟตและระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกลที่ไดรับการคํานวณ 
ออกแบบเพื่อใชประโยชนในการจอดรถโดยเฉพาะ ตองดําเนินการโดยผูไดรับอนุญาตเปนผู
ประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 
 
    ใหไว ณ วันที ่22 สิงหาคม พ.ศ. 2537 
                พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการ 
กําหนดลักษณะและขนาดของท่ีจอดรถตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) 
ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พทธศักราช ซ่ึงยังใชบังคับอยูตามบทเฉพาะ
กาล 
มาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และนอกจากนี้สมควรกําหนดลักษณะ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ของอาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบยกรถขึ้นลงระหวางชั้นของอาคารดวยลิฟตหรือระบบเคลื่อนยาย
รถ 
ดวยเครื่องจักรกลที่ไดรับการคํานวณออกแบบเพื่อใชประโยชนในการจอดรถโดยเฉพาะ ท้ังน้ี เพื่อ
ให 
สอดคลองกับสภาวการณปจจุบันซึ่งปรากฏวาเนื้อที่ที่ใชสําหรับการจอดรถมักมีจํานวนจํากัด และ 
เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2537/37ก/25 - 31/08/2537] 
 
 
 


