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เรื่อง 

การจัดระเบยีบการจอดรถในเขตเทศบาลตําบลโชคชยั พ.ศ.2565 

 

 

 

เทศบาลตําบลโชคชัย 

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

https://www.chockchai.go.th/ 

 

โดย สํานักปลัดเทศบาล(งานเทศกิจ) 



 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย พ.ศ. 2565 

 

 

หลักการ 

โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ 14)  

พ.ศ.2562 มาตรา 50(2/1) และ มาตรา 60 กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติเพ่ือใชบังคับในเขต

เทศบาลไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย เพ่ือปฏิบัติราชการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล เพ่ือเปน

การวางระเบียบการจอดรถใหเปนระเบียบเรียบรอย  ภายในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย ตามพระราชบัญญัติจัด

ระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  โดยจะกําหนดคาธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บ 

และกําหนดโทษปรับผูฝาฝนเทศบัญญัติดวยก็ได ซึ่งจะกําหนดโทษปรับไดไมเกิน 1,000 บาท 

 

เหตุผล 

โดยทีเ่ปนการสมควรกําหนดการจอดรถตามถนนสายตาง ๆ ในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย 

ใหเปนระเบียบเรียบรอย สะดวกแกการสัญจรไปมา มีความปลอดภัย พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขต

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  จึงมีความจําเปนตองตราเทศบัญญัติ เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถในเขต

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2565  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตามระเบียบ

กฎหมายที่เก่ียวของ และเปนหลักในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลโชคชัยตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เทศบัญญตัเิทศบาลตําบลโชคชยั 

เรื่อง  การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตําบลโชคชยั พ.ศ. 2565 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50(2/1) และ มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับ มาตรา 7 และ มาตรา 9  

แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และขอ 5 แหง

กฎกระทรวงการมอบใหเอกชนทําหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมจอดรถแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.๒๕64 อันมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 26  ประกอบ

กับ มาตรา 38  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย  เทศบาลตําบลโชคชัย  จึงออกเทศบัญญัติ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลโชคชัย  

และโดยความเห็นชอบของ ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัตเิทศบาลตําบลโชคชัย  เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ 

ในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย พ.ศ.2565” 

ขอ 2  เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดประกาศโดยเปดเผย  

ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโชคชัย 

  ขอ 3  บรรดาเทศบัญญัติหรือขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งอื่นใดของเทศบาลตําบล 

โชคชัย ซึ่งขัดหรือแยง หรือบังคบัใชอยูกอนเทศบัญญัตินี้ ใหเปนอันยกเลิก และใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 
 

หมวดที่ 1 

บททั่วไป 

  ขอ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 

  “รถ” หมายความวา รถยนต รถจักรยานยนต และยานพาหนะทางบกทุกชนิดตามกฎหมาย 

วาดวยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหหมายความรวมถึงยานพาหนะที่มี

วัตถุประสงคเพ่ือใชในทางเกษตรกรรม 

  “ที่จอดรถ” หมายความวา ที่ที่เทศบาลตําบลโชคชัย กําหนดไวเปนที่จอดรถ หรือที่ที่มี

เครื่องหมายอนุญาตใหจอดได ตามที่ผูบริหารทองถ่ินประกาศกําหนด 

  “คาธรรมเนียม” หมายความวา อัตราคาธรรมเนียมจอดรถในท่ีจอดรถ 

  “คาใชจาย” หมายความวา คาใชจายในการใชเครื่องมือบังคับเคลื่อนยายรถ 

  “คาเคลื่อนยาย” หมายความวา คาเคลื่อนยายในกรณีมีการเคลื่อนยายรถ 

  “คาดูแลรักษารถ” หมายความวา คาดูแลรักษารถที่ถูกเคลื่อนยาย 

  “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา 

(1) นายกเทศมนตรแีละรองนายกเทศมนตรี 

(2) ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางท่ีนายกเทศมนตรีแตงตั้ง  
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“เอกชน” หมายความวา บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ประสงคทําหนาที่เรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมจอดรถแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

หมวด 2 

การจัดระเบียบการจอดรถ 

  ขอ 5  คาธรรมเนียมใหเปนไปตามอัตราที่กําหนดตามบัญชีแนบทายเทศบัญญัตินี้ 

  ขอ 6  ระเบียบการจอดรถในที่จอดรถตามระยะเวลาทายเทศบัญญัติ ดังตอไปนี้ 

(1) ใหจอดรถในชองจอดรถตามประเภทของรถ ที่พนักงานเจาหนาที่ไดกําหนดไวให 

(2) ใหเสียคาธรรมเนียมการจอดรถตาม ขอ 5  

(3) ถานํารถออกไปจากที่จอดรถกอนหมดเวลาที่เสียคาธรรมเนียมไวแลว จะเรียกคืน 

คาธรรมเนียมไมได และถือวาสิทธิการจอดรถในที่จอดรถครั้งนั้นสิ้นสุดไป 

  ขอ 7  หามจอดรถในที่หรือในทางสาธารณะ ที่ผูบริหารทองถ่ินมิไดประกาศกําหนดใหเปนที่ 

จอดรถ 

  ขอ 8  หากปรากฏผูฝาฝนจอดรถตามขอ 7 ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการใชเครื่องมือไมให

เคลื่อนยาย โดยใหผูฝาฝนเสียคาใชจายในการใชเครื่องมือบังคับไมใหเคลื่อนยายรถตามบัญชีทายเทศบัญญัตินี้ 

  ขอ 9  หากการจอดรถในที่หามจอดรถ อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดปญหาการจราจร  

ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเคลื่อนยายรถ และใหเจาของรถหรือผูครอบครองเสียคาเคลื่อนยายตามบัญชี 

ทายเทศบัญญัตินี้ โดยใหเก็บรักษารถท่ีมีการเคลื่อนยายไว ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสถานท่ี 

ที่จัดใหเปนที่จอดรถ หรือสถานที่อ่ืนตามผูบริหารทองถ่ินประกาศกําหนด 

  ขอ 10 กรณีการยายรถตามขอ 9 หากเจาของรถหรือผูครองครองไมนํารถออกจากสถานที่ดูแล

รักษารถ ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาดูแลรักษารถจากเจาของรถหรือผูครอบครองตามบญัชีเทศบัญญัตินี้ 

  ขอ 11 ใหยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับรถประเภท ดังตอไปนี้ 

(1) รถที่มีเครื่องหมายราชการในการปฏิบัติหนาที่ 

(2) รถพยาบาลและรถฉุกเฉินของสถานพยาบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จอดรถ 

หรือหยุดรถในขณะปฏิบัติหนาที่ 

(3) รถที่ปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

หมวด 3 

การมอบเอกชน 

  ขอ 12  เพ่ือประโยชนในการจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตําบลโชคชัยผูบริหารทองถิ่น

โดยความเห็นชอบของสภาทองถิ่น อาจมอบใหเอกชนทําหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมจอดรถแทนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินได หากเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดประโยชนหรือผลตอบแทนมากกวาดําเนินการเอง ทั้งนี ้

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบเอกชน เปนไปตามประกาศที่ผูบริหารทองถ่ินกําหนด 

 





บัญชีอัตราคาธรรมเนียมจอดรถ 

เทศบาลตําบลโชคชัย 

************** 

1. อัตราคาธรรมเนียม 

ประเภท ชั่วโมงแรก/
บาท 

ชั่วโมงที่สองเปนตนไป 
ชั่วโมงละ/บาท 

หมายเหตุ 

1. รถจักรยานยนต 
2. รถยนตขนาดไมเกิน 4 ลอ 
3. รถยนตขนาด 6 ลอ 
4. รถยนตขนาดตั้งแต 6 ลอขึ้นไป 
5. ยานพาหนะที่มีวัตถุประสงค 
เพ่ือใชในทางเกษตรกรรม 

10 
20 
50 

100 
ตามจํานวนลอ 
 

20 
40 
80 

120 
ตามจํานวนลอ 

เศษของชั่วโมง 
ใหคิดเปน 
หนึ่งชั่วโมง 
 
 
 

2. คาใชจายในการใชเครื่องมือบังคับไมใหเคลื่อนยายรถ อัตราคนัละ 500 บาท 
 

บัญชีอัตราคาเคลื่อนยายในกรณีมีการเคล่ือนยายรถ 

เทศบาลตําบลโชคชัย 

************** 

1. อัตราคาเคลื่อนยายในกรณีมีการเคลื่อนยายรถ 

ประเภท คันละ/บาท หมายเหตุ 
1. รถจักรยานยนต 
2. รถยนตขนาดไมเกิน 4 ลอ 
3. รถยนตขนาด 6 ลอ 
4. รถยนตขนาดตั้งแต 6 ลอขึ้นไป 
5. ยานพาหนะที่มีวัตถุประสงค 
เพ่ือใชในทางเกษตรกรรม 

500 
1,500 
3,000 
5,000 

ตามจํานวนลอ 
 

 
 
 
 

 

บัญชีอัตราคาดูแลรักษาที่ถูกเคลื่อนยาย 

เทศบาลตําบลโชคชัย 

************** 

1. อัตราคาดูแลรักษาที่ถูกเคลื่อนยาย 

ประเภท วันละ/บาท หมายเหตุ 
1. รถจักรยานยนต 
2. รถยนตขนาดไมเกิน 4 ลอ 
3. รถยนตขนาด 6 ลอ 
4. รถยนตขนาดตั้งแต 6 ลอขึ้นไป 
5. ยานพาหนะที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชในทางเกษตรกรรม 

200 
300 
500 

1,500 
ตามจํานวนลอ 

 
 
 
 

 




