
Q&A ระบบ Smart Park Robot

1 ในการเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ ระบบไหนเหมาะกับ project ที่สุด

A ตองรูกอนวาความตองการเราเปนอยางไร เชน จํานวนท่ีจอด, traffic เทาไหร, จอดรถแบบไหนมากสุด, 
งบประมาณมีเทาไหร,   ตองการออกแบบระบบใหประหยัดหรือ ตองการออกแบบระบบใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

2 ในการนําระบบจอดรถอัตโนมัติมาใช มีหลักเกณน อยางไร

A โดยทั่วไป ระบบจอดรถอัตโนมัติ จะนํามาใชในการจอดรถขนาดปกติที่มีจํานวนมากในทองถนน คือรถขนาดไม
เกิน 2,350 กิโลกรัม ถาเปนรถท่ีมีขนาดใหญกวาน้ี ควรท่ีจะมีชองจอดแบบ conventional ไวรองรับดวย

3 ระบบจอดรถอัตโนมัติ แบบ Fully สามารถรองรับรถไดจํานวนเทาไหร
A โดยมากแลว หน่ึงระบบจะประกอบดวย หน่ึง elevator, หน่ึง shuttle, หน่ึง robot และ 1.5 – 2 Car entry exit. 
จะสามารถรองรับรถได 60-80 คัน

4 ระบบจอดรถอัตโนมัติ Smart Park จะโหลดระบบฐานรากของโครงการเรามากแคไหน เมื่อเทียบกับ
ระบบอื่น
A ระบบSmart Park Robot นํ้าหนักของ stand ในแตละที่จอดจะเบามาก(ประมาณ 60 กิโลกรัม) เม่ือเทียบกับ
ระบบ Pallet ซ่ึงมีนํ้าหนักถึง 200-300 กิโลกรัม ตอหน่ึง pallet ตอหน่ึงที่จอด

5 การกอสรางอาคารจอดรถอัตโนมัติ ใตดิน บนดิน อยางไหนประหยัดกวากัน
A ราคาของระบบจอดรถอัตโนมัติ ไมวาจะติดตั้ง ใตดินหรือบนดิน ไมแตกตางกัน แตคากอสรางงาน civil ระบบใต
ดินจะแพงกวาบนดินมาก

6 ระหวางอาคารจอดรถใตดิน แบบโครงเหล็ก กับแบบ คสล. แบบไหนจะเหมาะกวากัน
A แนะนําวาใช แบบ คสล. จะเหมาะกวาในแงของ การติดตั้งที่งายกวา แบบโครงเหล็ก

7  คาใชจายในการบํารุงรักษา เมื่อเทียบกับระบบ pallet

A ระบบ  Smart Park Robot จะมีคาบํารุงรักษาที่ถูกกวามาก ระบบของเรามีสวนเคลื่อนไหวเพียงแค entry-exit, 
elevator, shuttle, และ robot  แตระบบ pallet ที่ตองมีในทุกที่จดกจะมีสวนประกอบที่ซับซอนมากกวาคือ ใตทุก 
pallet จะมีลอถึง 8-12 ลอตอ pallet ยิ่งกวาน้ัน จากการที่ระบบของ Smart Park เปนระบบที่งายตอการดูแล จึง
ทําใหเสียเวลาในการดูแลและบํารุงรักษานองกว าระบบอ่ืน ๆ เทากับไปเบียดเบียนเวลาใชงานของระบบนอยที่สุด

8 ทําไม ระบบจอดรถอัตโนมัติ Smart Park Robot ถึงเหมาะสมกับอาคารชนิดตางๆในปจจุบัน
A เน่ีองจากระบบของเราตองการพื้นท่ีเพียง 15-19 ตร.ม. ตอรถหน่ึงคัน ซ่ึงเม่ือเทียบกับอาคารจอดรถทั่วไป 
จําเปนตองมีพื้นท่ีถึง 30-45 ตร.ม ตอรถหน่ึงคัน จะเห็นวาระบบของเราจะใชนอยกวาอาคารจอดรถแบบเกาท่ีมี
แลมปทั่วไปมาก ประหยัดพื้นท่ีและประหยัดโครงสราง อีกทั้งไมจําเปนตองมีงานระบบดับเพลิง หองนํ้า เพราะผู
จอดไมไดเขามายังที่จอดรถ หยุดอยูเพียงแคลิฟท ดวยความหลากหลายในระบบของ Smart Part มีการ
ผสมผสานอยางชาญฉลาดของระบบทางเขา ระบบลิฟทรับรถ ระบบลิฟทขนรถภายใน ทําใหสามารถจัดใหมีชอง
จอดรถมากที่สุดในพื้นท่ีเดียวกันเม่ือเทียบกับระบบจอดรถอัตโนมัติอ่ืนๆ ทุกระบบ
“ พื้นท่ีจอดรถที่ลดลง = พื้นท่ีขายท่ีเพิ่มข้ึน= มูลคา/กําไรของโครงการที่เพิ่มข้ึน”

9 ระบบจอดรถอัตโนมัติ Smart Park Robot จะทําลายยางรถยนต หรือลอแม็คของผูใชหรือไม
A ระบบของเราจะไมทําลายยางรถยนต และลอแม็คของผูใช เน่ืองจากเราใชโรบอทระบบชอนยางรถข้ึนมาจาก
แทน stand ไมใชการหนีบลอเชนระบบอ่ืน

10 ระบบจอดรถอัตโนมัติ  Smart Park Robot ตองการระยะความสูงของ พื้นถึงเพดานในท่ีจอดแตละคัน
สูงหรือไมเมื่อเทียบกับระบบ Robot ขาหุบไมได
A ระบบของเราจะใชแทน stand ที่เตี้ยกวา และม่ันคงกวาระบบ Robot ขาหุบไมได ความสูงที่ใชสําหรับ 1 ที่จอด
เพียง 1.75 เมตร

11 การปรับสมดุลของรถในระบบจอดรถอัตโนมัติมีความจําเปนหรือไม
A มีความจําเปนอยางมาก ตออายุการใชงานของตัวระบบเอง และ ตอความปลอดภัยของรถยนตที่เขารับบริการอยู
ในระบบ

12 ระบบไหนไมมีการปรับสมดุลบาง แตระบบนั้นใชมีทีไหนในการทําใหไดสมดุล

A ระบบ Pallet ไมมีการปรับสมดุลของรถยนตเน่ืองจากรถนั้นตั้งอยูบน Pallet ตลอดเวลา ระบบนี้จึงพยายาม
แกไขส่ิงดอยน้ีดวยการทําประตูทางเขาใหแคบ เพื่อเปนการบังคับรถท่ีเขามาในระบบใหตรงที่สุด หรือสมดุลที่สุด 
ซ่ึงทําใหผูใชรถขับเขาชอง car entry-exit ดวยความชํานาญอยางสูง และเปนการเสียเวลาในการตั้งลํารถอยางมาก



13 ระบบจอดรถอัตโนมัติ Smart Park Robot จะมีโอกาสทําใหระบบเครื่องยนตหรือเกียรหรือตัวถังของ
รถยนตในระบบไดรับความเสียหายหรือไม เมื่อเทียบกับระบบ Robot อื่นๆ

A การทํางานของระบบเรา มีความม่ันคงและเสถียรมากกวา ระบบ Robot อ่ืนๆ  ระบบของเราใชการชอนลอรถยนต
 ไมใชการหนีบลอ ซ่ึงมีโอกาสที่จะทําการหมุนลอรถที่มาใชบริการประมาณ 10-15 องศาทุกครั้ง ซ่ึงจะทําใหระบบ
เกียรรถยนตอัตโนมัติไดรับความเสียหายได รวมทั้งระบบของเรามี แทน stand รองรับลอรถยนตที่ม่ังคงกวาระบบ 
Robot แขนหุบไมได ทําใหโอกาสของการชนของ Smart park Robot กับแทน Stand แทบจะไมมีเลย

14 ทําไมตองเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ Smart Park Robot
A เพราะเปนระบบที่ทันสมัยที่สุดในปจจุบัน เปนท่ีนิยมในตางประเทศ มีความรวดเร็วในการจัดเก็บรถมากที่สุด มี
ขายแหงเดียวในประเทศไทยเพราะมีการจดสิทธิบัตร, การซอมบํารุงต่ํา, มีความเสถียรและมีความปลอดภัยตอ
รถยนตสูงสุดเมื่อเทียบกับระบบอ่ืนๆ ระบบของเรารวบรวมขอดีและแกไขขอเสีย และไดพัฒนามาจากระบบ 
Robot อ่ืนๆ แลว   

15 ในการคํานวณเพ่ือออกแบบ ตองใชพื้นที่เทาไหรตอที่จอดรถหน่ึงคัน
A ใชความกวางเพียง 2.2 เมตร ยาว 5.6 เมตร สูง 1.75 เมตร ทางวิ่งของ Shuttle ระหวางชองจอด กวาง 5.6 
เมตร

16 ผลิตในประเทศใด
A สวนประกอบสําคัญที่สุดที่มีสิทธิบัตรคุมครองคือ โรบอท ผลิตในประเทศอิตาลี สวนประกอบอ่ืนๆผลิตในจีนแต
ไดการรับรอง CEมาตรฐานสินคาจากยุโรป (Confirmite European)

17 ถามีทางเขาออกหลายทาง รถที่ลงไปจอดจําเปนตองออกทางเดิมหรือไม
A ไมจําเปน สามารถออกทางใดก็ได คือเขาทางหน่ึง ออกอีกทางหน่ึงได ทําใหสะดวกตอผูใชงาน

18
สําหรับผูที่ไมคุนเคยกับระบบอัตโนมัติ การใชงานของระบบยากงายแคไหนในการเขาจอดและรับรถ
A ระบบของเรามีความสะดวกและปลอดภัยมาก ผูจอดเพียงขับเขามาในลิฟท ไมตองตั้งศูนยใหตรง จะมีระบบ
เซ็นเซอรอัตโนมัติทํางานเพื่อปรับศูนยใหรถอยูในตําแหนงที่ถูกตอง จากนั้นก็ดับเครื่องและออกจากลิฟทไดเลย 
สะดวกตอผูที่มีสัมภาระเยอะหรือผูที่มีเด็กเดินทางมาดวย การรับรถก็สะดวกและรวดเร็ว รสามารถรอรับรถไดไมเกิน
 2 นาที

19 ราคาโดยประมาณตอคัน ของระบบนี้
A ข้ึนอยูกับขนาด/ลักษณะของพื้นท่ี จํานวนชั้นจอด จํานวนของลิฟทและความตองการของโปรเจควาตองการ 
Speed ในการนํารถเขาจอดเร็วแคไหน โดยปกติเราจะเปนผูออกแบบระบบใหเหมาะสมตามความตองการและ
งบประมาณ ราคาจึงแตกตางกันไปในแตละโปรเจค โดยมารตรฐาน 1 โรบอทควรใชกับท่ีจอด 60-80 คัน สวนใน
โปรเจคที่ตองการความประหยัด 1 โรบอทสามารถใชกับจํานวนรถ 90-110 คัน ราคาในเกณฑน้ีจะตกอยูที่ 
280,000-350,000 บาทตอคัน แตถาตองการใหไดประสิทธิภาพมาก ความเร็วสูง 1 โรบอทกับรถ 40-60 คัน ซ่ึง
ราคาก็จะสูงข้ึนตามประสิทธิภาพที่ตองการ

20 คาใชจายในการดูแลรักษาโดยประมาณตอป
A ข้ึนอยูกับขนาดของระบบและการใชงานวามีการใชมากนอยแคไหน ในกรณีศึกษาของโปรเจค 180 คันและ 320
 คัน Smart Park Robot ใชคาดูแลหลังติดตั้ง ประมาณ1,600-1,850 บาท ตอคัน ตอป ในชวง 10 ปแรกของการ
ใชงาน

21 ตัวโรบอทมีการทํางานโดยละเอียดเปนอยางไร และสามารถซอมแซมไดหรือไมในกรณีที่เสีย

A โรบอทเปนเครื่องจักรที่สามารถยื่นแขนไดและขับเคลื่อนได ควบคุมการทํางานโดยระบบคอมพิวเตอร แขนของ
โรบอทจะหุบตอนที่ระบบเคลื่อนตัว พอถึงชวงหยุดรับรถโรบอทจะอาแขนท้ัง 2 ขางออกเพื่อชอนลอรถยนตทั้ง 4 
ลอและยกรถข้ึน เปนการเคลื่อนยายรถอยางนุมนวล ในกรณีที่โรบอทเสีย โรบอทตัวอ่ืนสามารถไปชวยเหลือได 
ไมทําใหรถติดคาง สวนประกอบสําคัญของโรบอท คือ ลอ, โซและระบบไฟฟา สามารถซอมแซมและแปลี่ยน
อะไหลได ระบบสายไฟควรตรวจเช็คอยูเสมอและทําการเปลี่ยนสายไฟในปที่ 6

22
“อาคารจอดรถซ่ึงติดต้ังระบบเคลื่อนยายรถดวยเคร่ืองจักรกล” มีความหมายอยางไรตามขอกฎหมาย
A ส่ิงกอสรางหรือโครงหรือเครื่องจักรกลที่สรางข้ึน หรือติดตั้งข้ึนเพื่อใชเปนท่ีจอดรถหรือเก็บรถโดยใชระบบ
เครื่องกลในการนํารถไปจอดหรือเก็บ ทั้งน้ีใหรวมถึงแทนหรือพื้นหรือโครงสรางที่ทําข้ึนเพื่อใชเปนท่ีจอดรถคัน
เดียวหรือหลายคัน และไมวาแทนหรือพื้นหรือโครงสรางดังกลาวจะติดตั้งอยูกับท่ีหรือสามารถเคลื่อนยายไปอยูใน
ตําแหนงตางๆ ไดหรือไมก็ตามและใหรวมถึงแทนกลับรถดวยโดยจะติดตั้งอยูภายในอาคารจอดรถ หรือตอเชื่อม
กับอาคารจอดรถ หรือตั้งเปนอิสระอยูนอกอาคารก็ได

23 กฎหมายที่เก่ียวของกับอาคารท่ีจอดรถซึ่งติดต้ังระบบเคลื่อนยายรถดวยเคร่ืองจักรกล มีกฎหมายฉบับ
ใดบาง



1.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ.๒๕๓๗)
2.ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร (พ.ศ. ๒๕๔๔) หมวด ๙

24 กฎหมายของอาคารท่ีจอดรถซึ่งติดต้ังระบบเคลื่อนยายรถดวยเคร่ืองจักรกลมีลักษณะและแตกตางกับ
อาคารจอดรถท่ัวไปอยางไรอยางเดนชัด
ขนาดท่ีจอดรถ, เครื่องหมาย สัญลักษณและขอบเขตท่ีจอดรถที่ปรากฎบนพื้น, ความสูงของชั้นจอดรถ โดย
ลักษณะดังกลาวไมตองนํามาใชบังคับกับอาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกล (อางอิงตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑ พ.ศ.๒๕๓๗)

25
อาคารจอดรถซ่ึงติดต้ังระบบเคลื่อนยายรถดวยเคร่ืองจักรกล จะตองมีระยะทางเดินรถจากปาก
ทางเขาออกของรถ หรือปากทางเขาของรถ ถึงอาคารจอดรถไมนอยกวาเปนระยะทางเทาใด

A ตองมีระยะของทางเดินรถจากปากทางเขาถึงอาคารไมนอยกวา๒๐ เมตร ยกเวนกรณีอาคารจอดรถไมเกิน ๒๐ 
คัน ระยะทางดังกลาวจะตองไมนอยกวา ๖ เมตร และในกรณีอาคารจอดรถเกิน ๒๐๐ คันข้ึนไป ระยะทางดังกลาว
ตองไมนอยกวา ๖๐ เมตร หรือพื้นท่ีจอด
รถไดไมนอยกวา ๑๐ คัน(อางอิงตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร (พ.ศ. ๒๕๔๔) หมวด ๙)

26
การคิดความสูงของอาคารจอดรถ ซึ่งติดต้ังระบบเคลื่อนยายรถดวยเคร่ืองจักรกลมีหลักเกณฑอยางไร

A ใหคิดความสูงของอาคารจากระดับพื้นดินถึงสวนท่ีสูงที่สุดของอาคารจอดรถและกรณีอาคารจอดรถซ่ึงติดตั้ง
ระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกลเชื่อมตอกับอาคารอ่ืนใหคิดความสูงของอาคารจากระดับพื้นดินถึงสวนท่ีสูง
ที่สุดของอาคารจอดรถ (อางอิงตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร (พ.ศ. ๒๕๔๔) หมวด ๙)

27 การคิดคํานวณพื้นที่อาคารจอดรถซ่ึงติดต้ังระบบเคลื่อนยายรถดวยเคร่ืองจักรกลมีหลักเกณฑวิธีคิด
อยางไร
A ใหคิดพื้นท่ีใชจอดรถได ๑ คัน โดยคิดทุกคันรวมกัน และรวมถึงพื้นท่ีอ่ืนๆ ที่บุคคลอาจใชสอยได(อางอิงตาม
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร (พ.ศ. ๒๕๔๔) หมวด ๙)

28 พื้นหรือผนังของอาคารจอดรถซ่ึงติดต้ังระบบเคลื่อนยายรถดวยเคร่ืองจักรกล ตองอยูหางจากเขตที่ดิน
ของผูอื่นและถนนสาธารณะ
A ในกรณีที่มีความสูงของอาคารจากพื้นดินตั้งแต 23.00 เมตร ข้ึนไปตองอยูหางไมนอยกวา 6.00 เมตรในกรณีที่
มีความสูงของอาคารจากพื้นดินนอยกวา 23.00 เมตร ตองอยูหางไมนอยกวา 3.00 เมตร(อางอิงตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔๑ พ.ศ.๒๕๓๗)

29 การคํานวณออกแบบของระบบเคล่ือนยายรถดวยเคร่ืองจักรกลตองดําเนินการโดยผูใด
A ตองดําเนินการโดยผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรมเทาน้ัน(อางอิงตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๑ พ.ศ.๒๕๓๗)

30 การควบคุมการติดต้ังและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเคลื่อนยายรถดวยเคร่ืองจักรกลตอง
ดําเนินการโดยผูใด
A ตองดําเนินการโดยผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกรข้ึนไปตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเทาน้ัน(อางอิงตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๑ พ.ศ.๒๕๓๗)

31 ระบบยกรถข้ึนลงระหวางชั้นของอาคารดวยลิฟต (CAR LIFT) และระบบเคล่ือนยายรถดวยเคร่ืองจักรกล 
(Automatic Parking) มีความแตกตางกันอยางไร
A ระบบยกรถข้ึนลงระหวางชั้นของอาคารดวยลิฟต (CAR LIFT) ตองมีคนเขาไปในลิฟตและดําเนินการนํารถ
ออกมายังชั้นจอดรถที่ตองการพรอมทั้งตองขับรถไปจอดในชองจอดดวยตัวเองเทาน้ัน ดานขอกฎหมายบังคับใหมี
ลิฟต1ตัวตอจํานวนรถ30คันและอาคาร1หลังตองมีลิฟตอยางนอย2ตัว(อางอิงตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๑ พ.ศ.
๒๕๓๗)

A ระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกล (Automatic Parking)ที่ไดรับการคํานวณออกแบบเพื่อใชประโยชนในการ
จอดรถโดยเฉพาะไมตองมีคนนํารถขับไปหาชองจอด โดยเปนระบบการทํางานอัตโนมัติครบวงจรตั้งแตการเขา
จอดรถและรับรถคืน โดยมี Robot พรอมเครื่องลําเลียงรถทําหนาท่ีแทนเจาของรถ ดังน้ันเจาของรถจึงไมตองเขา
ไปอยูในชั้นจอดหรือขับรถหาชองจอดรถเหมือนระบบยกรถข้ึนลงระหวางชั้นของอาคารดวยลิฟต (CAR LIFT)




