
 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชิงทะเล 
เร่ือง  กําหนดจํานวนที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ลักษณะและขนาดที่จอดรถยนต์  รถจักรยานยนต์  ที่กลับรถยนต์  และทางเข้าออกของรถยนต์   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๑)  และมาตรา  ๑๐  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๖๐  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลตําบลเชิงทะเล  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเชิงทะเล  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  
คณะกรรมการควบคุมอาคาร  และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกเทศบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชิงทะเล  เร่ือง  กําหนดจํานวน 
ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ลักษณะและขนาดของที่จอดรถยนต์  
รถจักรยานยนต์  ที่กลับรถยนต์  และทางเข้าออกของรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๒ เทศบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล  อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต 
ข้อ ๓ เทศบัญญัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๔ ให้กําหนดประเภทของอาคารซึ่งต้องมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถไว้

ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงมหรสพ  ภัตตาคาร  ห้างสรรพสินค้า  สํานักงาน  อาคารขนาดใหญ่  ห้องโถงของภัตตาคาร

หรืออาคารขนาดใหญ่  ที่มีลักษณะที่กําหนดในข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๕๑๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมก่อสร้างอาคาร  พุทธศักราช  ๒๔๗๙ 

(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  ที่มีห้องพักตั้งแต่  ๓๐  ห้องขึ้นไป 
(๓) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(๔) อาคารอยู่อาศัย 
(๕) ห้องโถงของโรงแรมตาม  (๒) 
ข้อ ๕ จํานวนที่จอดรถ  ต้องจัดให้มีตามกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงมหรสพ  ภัตตาคาร  ห้างสรรพสินค้า  สํานักงาน  และห้องโถงของภัตตาคารหรือ

อาคารขนาดใหญ่  ต้องจัดให้มีจํานวนที่จอดรถยนต์ตามกําหนดที่กําหนดในข้อ  ๓  (๒)  (ก)  (ง)  (จ)  (ฉ)  
และ  (ช)  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๕๑๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
การก่อสร้างอาคาร  พุทธศักราช  ๒๔๗๙ 
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(๒) โรงแรมที่ห้องพักไม่เกิน  ๑๐๐  ห้อง  ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๕  คัน  สําหรับ
ห้องพัก  ๓๐  ห้องแรก  ส่วนที่เกิน  ๓๐  ห้อง  ให้คิดอัตรา  ๑  คันต่อ  ๑๐  ห้อง  เศษของ  ๑๐  ให้คิดเป็น  
๑๐  ห้อง  โรงแรมที่มีห้องพักเกิน  ๑๐๐  ห้อง  ให้มีที่จอดรถยนต์ตามอัตราที่กําหนดในวรรคหน่ึง  
สําหรับห้องพัก  ๑๐๐  ห้องแรก  ส่วนที่เกิน  ๑๐๐  ห้อง  ให้คิดอัตรา  ๑  คันต่อ  ๑๕  ห้อง  เศษของ  
๑๕  ห้อง  ให้คิดเป็น  ๑๕  ห้อง 

(๓) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คันต่อ  ๒  ห้องชุด  
เศษของ  ๒  ห้องชุด  ให้คิดเป็น  ๒  ห้องชุด 

(๔) อาคารอยู่อาศัยรวม  ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า  ๑  คันต่อพื้นที่อาคาร  ๒๔๐  ตารางเมตร  
เศษของ  ๒๔๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๒๔๐  ตารางเมตร 

(๕) ห้องโถงของโรงแรมตามข้อ  ๔  (๕)  ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คันต่อพื้นที่ 
ห้องโถง  ๓๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๓๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๓๐  ตารางเมตร 

(๖) อาคารขนาดใหญ่  ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจํานวนที่กําหนดของแต่ละประเภทของอาคาร 
ที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกัน  หรือให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คัน 
ต่อพื้นที่อาคาร  ๑๒๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๑๒๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๑๒๐  ตารางเมตร  ทั้งนี้
ให้ถือที่จอดรถยนต์จํานวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ 

อาคารขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นตึกแถวสูงไม่เกินสี่ชั้น  ต้องมีที่จอดรถยนต์อยู่ภายนอกอาคาร
หรืออยู่ในห้องใต้ดินของอาคารไม่น้อยกว่า  ๑  คันต่อ  ๒  ห้อง 

อาคารขนาดใหญ่ตามวรรคหน่ึงต้องจัดให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์ด้วย  โดยจํานวนที่จอด
รถจักรยานยนต์ให้คํานวณจากพื้นที่ร้อยละสิบของพื้นที่จอดรถยนต์ทั้งหมดตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้  
โดยท่ีจอดรถจักรยานยนต์หนึ่งคันต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่น้อยกว่า  ๑.๕๐  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  
๒.๕๐  เมตร 

ข้อ ๖ ลักษณะและขนาดของที่จอดรถยนต์  ที่กลับรถยนต์  และทางเข้าออกของรถยนต์
สําหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภทให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๕๑๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร  พุทธศักราช  ๒๔๗๙  และกฎกระทรวง  
ฉบับที่  ๔๑  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ข้อ ๗ อาคารท่ีมีอยู่ก่อนแล้วหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่หากจะดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม 
เทศบัญญัตินี้ 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่   
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
เทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๙ ให้นายกเทศมนตรีตําบลเชิงทะเลรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
สุนิรันดร์  รชตะพฤกษ์ 

นายกเทศมนตรีตําบลเชิงทะเล 


