เทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เรื่อง กําหนดจํานวนที่จอดรถยนตและรถจักรยานยนตของอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ลักษณะและขนาดของที่จอดรถยนต รถจักรยานยนต ที่กลับรถยนต และทางเข'าออกของรถยนต
พ.ศ.๒๕๕๘

เทศบาลตําบลศรีสุนทร
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

บันทึก
หลักการและเหตุผล
ประกอบร1างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เรื่อง กําหนดจํานวนที่จอดรถยนตและรถจักรยานยนตของอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ลักษณะและขนาดของที่จอดรถยนต รถจักรยานยนต ที่กลับรถยนต และทางเข'าออกของรถยนต
พ.ศ.๒๕๕๘
..........................................................................................................................
หลักการ
เพื่ อ ใหมี เ ทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทร เรื่ อ ง กํ า หนดจํ า นวนที่ จ อดรถยนต! แ ละ
รถจักรยานยนต!ของอาคารบางชนิดหรือบางประเภทลักษณะและขนาดของที่จอดรถยนต! รถจักรยานยนต! ที่
กลับรถยนต! และทางเขาออกของรถยนต! พ.ศ.๒๕๕๘

เหตุผล
เพื่อเป/นไปตามมาตรา ๖๐ (๒) แห5งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๐ และตามมาตรา ๑๐ (๒) แห5งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ จึงทําใหตองมีการตราเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบล
ศรี สุนทร เรื่อง กํา หนดจํา นวนที่ จอดรถยนต! และรถจักรยานยนต!ของอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทลักษณะและขนาดของที่จอดรถยนต! รถจักรยานยนต! ที่กลับรถยนต! และทางเขาออกของรถยนต! ไวใช
บังคับในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เรื่อง กําหนดจํานวนที่จอดรถยนตและรถจักยานยนตของอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ลักษณะและขนาดของที่จอดรถยนต รถจักรยานยนต ที่กลับรถยนต และทางเข'าออกของรถยนต
พ.ศ.๒๕๕๘
..........................................................................................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๑) และมาตรา ๑๐ (๒) แห5งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และมาตรา ๖๐
(๒) แห5งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๑๐ เทศบาลตําบลศรีสุนทร โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร ผูว5าราชการจังหวัดภูเก็ต
คณะกรรมการควบคุมอาคาร และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีว5าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกเทศบัญญัติไว
ดังต5อไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว5า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร เรื่อง กําหนดจํานวนที่จอด
รถยนต! แ ละรถจั กรยานยนต! ข องอาคารบางชนิ ด หรื อ บางประเภท ลั ก ษณะและขนาดของที่ จ อดรถยนต!
รถจักรยานยนต! ที่กลับรถยนต! และทางเขาออกของรถยนต! พ.ศ.๒๕๕๘”
ขอ ๒ เทศบัญญัติฉบับนี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ขอ ๓ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป/นตนไป
ขอ ๔ ใหกําหนดประเภทของอาคารซึ่งตองมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถไว
ดังต5อไปนี้
(๑) โรงมหรสพ ภัตตาคาร หางสรรพสินคา สํานักงาน อาคารขนาดใหญ5 หองโถงของ
ภัตตาคารหรืออาคารขนาดใหญ5 ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๒ แห5งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๑๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก5อสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว5าดวยโรงแรม ที่มีหองพักตั้งแต5 ๓๐ หองขึ้นไป
(๓) อาคารชุดตามกฎหมายว5าดวยอาคารชุด
(๔) อาคารอยู5อาศัยรวม
(๕) หองโถงของโรงแรมตาม (๒)

-๒ขอ ๕ จํานวนที่จอดรถ ตองจัดใหมีตามกําหนด ดังต5อไปนี้
(๑) โรงมหรสพ ภัตตาคาร หางสรรพสินคา สํานักงาน และหองโถงของภัตตาคาร
หรืออาคารขนาดใหญ5ตองจัดใหมีจํานวนที่จอดรถยนต!ตามที่กําหนดในขอ ๓ (๒) (ก) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช) แห5ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก5อสรางอาคาร พุทธศักราช
๒๔๗๙
(๒) โรงแรมที่ มี ห องพั ก ไม5 เ กิ น ๑๐๐ หอง ใหมี ที่ จ อดรถยนต! ไ ม5 น อยกว5 า ๕ คั น
สําหรับหองพัก ๓๐ หองแรก ส5วนที่เกิน ๓๐ หอง ใหคิดอัตรา ๑ คันต5อ ๑๐ หอง เศษของ ๑๐ หองใหคิดเป/น
๑๐ หอง
โรงแรมที่มีหองพักเกิน ๑๐๐ หอง ใหมีที่จอดรถยนต!ตามอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
สําหรับหองพัก ๑๐๐ หองแรก ส5วนที่เกิน ๑๐๐ หอง ใหคิดอัตรา ๑ คันต5อ ๑๕ หอง เศษของ ๑๕ หอง ใหคิด
เป/น ๑๕ หอง
(๓) อาคารชุดตามกฎหมายว5าดวยอาคารชุด ใหมีที่จอดรถยนต!ไม5นอยกว5า ๑ คัน
ต5อ ๒ หองชุด เศษของ ๒ หองชุด ใหคิดเป/น ๒ หองชุด
(๔) อาคารอยู5อาศัยรวม ใหมีที่จอดรถไม5นอยกว5า ๑ คันต5อพื้นที่อาคาร ๒๔๐ ตาราง
เมตร เศษของ ๒๔๐ ตารางเมตร ใหคิดเป/น ๒๔๐ ตารางเมตร
(๕) หองโถงของโรงแรม ตามขอ ๔ (๕) ใหมีที่จอดรถยนต!ไม5นอยกว5า ๑ คันต5อพื้นที่
หองโถง ๓๐ ตารางเมตร เศษของ ๓๐ ตารางเมตร ใหคิดเป/น ๓๐ ตารางเมตร
(๖) อาคารขนาดใหญ5 ใหมีที่จอดรถยนต!ตามจํานวนที่กําหนดของแต5ละประเภทของ
อาคารที่ใชเป/นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ5นั้นรวมกัน หรือใหมีที่จอดรถยนต!ไม5นอยกว5า ๑ คันต5อ
พื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร เศษของ ๑๒๐ ตารางเมตร ใหคิดเป/น ๑๒๐ ตารางเมตร ทั้งนี้ใหถือที่จอด
รถยนต!จํานวนมากกว5าเป/นเกณฑ!
อาคารขนาดใหญ5 ที่ มี ลั ก ษณะเป/ น ตึ ก แถวสู ง ไม5 เ กิ น สี่ ชั้ น ตองมี ที่ จ อดรถยนต! อ ยู5
ภายนอกอาคาร หรืออยู5ในหองใตดินของอาคารไม5นอยกว5า ๑ คัน ต5อ ๒ หอง
อาคารขนาดใหญ5ตามวรรคหนึ่งตองจัดใหมีที่จอดรถจักรยานยนต!ดวย โดยจํานวนที่
จอดรถจักรยานยนต!ใหคํานวณจากพื้นที่รอยละสิบของขนาดพื้นที่ของที่จอดรถยนต!ทั้งหมดตามที่กําหนดใน
เทศบั ญ ญั ติ นี้ โดยที่ จ อดรถจั กรยายนต! ห นึ่ งคั น ตองเป/ น พื้ น ที่ สี่ เ หลี่ ย มผื น ผากวางไม5 น อยกว5 า ๑.๕๐ เมตร
ยาวไม5นอยกว5า ๒.๕๐ เมตร
ขอ ๖ ลักษณะและขนาดของที่ จอดรถยนต! ที่ กลับ รถยนต! และทางเขาออกของรถยนต!
สําหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภทใหเป/นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๑๗) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก5อสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑
(พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
ขอ ๗ อาคารที่มีอยู5แลวก5อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับใหไดรับการยกเวนไม5ตอง
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ แต5หากจะดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกล5าวตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

-๓ขอ ๘ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการก5อสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตาม
กฎหมายว5 า ดวยการควบคุ ม อาคาร หรื อ ที่ ไ ดรั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายเฉพาะว5 า ดวยกิ จ การนั้ น ก5 อนวั น ที่
เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังก5อสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไม5แลวเสร็จ ใหไดรับการยกเวนไม5ตองปฏิบัติ
ตามเทศบัญญัตินี้ แต5จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเป/นการขัดต5อเทศบัญญัตินี้ไม5ได
ขอ ๙ ใหนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร รักษาการตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวรวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร

