
หลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลช้างเผือก 

เรื่อง  การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ พ.ศ.... 

---------------------------- 

หลักการ 

  เพื่อเป็นการวางระเบียบการจอดยานยนตร์  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล

ต าบลช้างเผือก  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แหง่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510 ประกอบกับมาตรา 2 วรรคสอง และ

มาตรา 4 แหง่พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 

มาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกาให้ใชพ้ระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรใ์นเขตเทศบาลและ

สุขาภิบาล พ.ศ.2503 บังคับในเขตเทศบาลทุกแหง่ที่ยังไม่มพีระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ พ.ศ.2527 และ

ข้อ 1 ของกฎกระทรวง พ.ศ.2535 

เหตุผล 

  เนื่องด้วยขณะนีก้ารจอดยานยนตร์ตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลช้างเผอืกยัง

ไม่มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องมาจากมีการขยายตัวทางดา้นประชากร เศรษฐกิจและสังคม มีย่าน

การค้าเพิ่มมากขึ้นและมียานยนตร์เข้าออกจ านวนมาก จงึมคีวามจ าเป็นต้องจัดระเบียบการจอดยาน

ยนตร์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้ยานยนตรร์วมทั้งประชาชนผู้

สัญจรไปมา  จึงเห็นสมควรที่จะได้ออกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลช้างเผอืก เรื่อง การจัดระเบียบการจอด

ยานยนตร์ พ.ศ.... และเพื่อน าค่าธรรมเนียมและค่าปรับมาใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการจอดยาน

ยนตร์ เชน่ ค่าอุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช ้ และการบูรณะทางสาธารณะของเทศบาลให้ดียิ่งขึน้ต่อไป 

นายกเทศมนตรีต าบลช้างเผอืกจงึขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลช้างเผอืกฉบับนี้ เพื่อสภา

เทศบาลต าบลช้างเผอืกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ร่าง - 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลช้างเผือก 

เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ 

พ.ศ. .... 

................................................................ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510 ประกอบกับมาตรา 2 วรรคสอง และมาตรา 4 

แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 มาตรา 3 

ของพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 

พ.ศ.2503 บังคับในเขตเทศบาลทุกแห่งที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ พ.ศ.2527 และข้อ 1 ของ

กฎกระทรวง พ.ศ.2535 ออกตามความในมาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยาน

ยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอด

ยานยนตรใ์นเขตเทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เทศบาลต าบลช้างเผือก โดยได้รับความ

เห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลช้างเผือก และผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ จึงออกเทศบัญญัติขึ้นไว้ 

ดังตอ่ไปนี ้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรยีกว่า“เทศบัญญัติเทศบาลต าบลช้างเผอืก เรื่อง การจัดระเบียบการจอด

ยานยนตร์ พ.ศ. ....” 

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลชา้งเผือก

แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 

“จอดยานยนตร์” หมายความรวมถึงหยุดยานยนตร์ เว้นแตก่ารหยุดนั้นจะเกิดขึ้นโดย

อุบัติเหตุหรอืเหตุสุดวิสัย และจะน ายานยนตร์นั้นเคลื่อนไปไม่ได ้

ที่จอดยานยนตร์ หมายความว่า ที่ที่เทศบาลต าบลช้างเผอืกก าหนด และจัดไว้เป็นที่จอด

ยานยนตร์ตามเทศบัญญัตินี้ 

“ยานยนตร์” หมายความว่า รถยนต์ทุกชนิดรวมถึงรถจักรยานยนต์ และรวมถึงพ่วงตู้ พ่วง

ท้าย พ่วงขา้ง ที่ใชส้ าหรับยานยนตร์ชนิดนัน้ ๆ ด้วย 

“รถยนต์” หมายความว่า รถท่ีมีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ก าลังไฟฟ้าหรือ
พลังงานอ่ืน ยกเว้นรถท่ีเดินบนราง 

“รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่เดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น 
และมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพ่ิมอีกไม่เกินหนึ่งล้อ 

“พนักงานเจา้หนา้ที่” หมายความวา่ 

(1) นายกเทศมนตรีต าบลช้างเผือก 

(2) พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหนา้ที่ควบคุมการจราจรตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
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(3) พนักงานเทศบาลต าบลช้างเผอืก ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลช้างเผอืกแต่งตั้ง 

ข้อ 4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มอี านาจดังตอ่ไปนี้ 

(1) ควบคุมการจอดยานยนตร์ในที่จอดยานยนตร์ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

(2) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ในที่จอดยานยนตร์ตามอัตราและวิธีการที่

ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

(3) สั่งให้ผู้ขับขี่หยุดยานยนตร์ในที่จอดยานยนตร์หรอืบริเวณใกล้เคียง เพื่อตรวจสอบ

เกี่ยวกับการเสียค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ 

(4) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขับขี่ยานยนตร์ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นวา่ได้ฝา่ฝนืเทศบัญญัตินี ้

ไปชีแ้จงเกี่ยวกับการฝ่าฝนืนั้น ณ ที่ท าการของพนักงานเจา้หน้าที่ภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่เวลาทีอ่อก

ค าสั่งดังกล่าว ถ้าไม่พบตัวผู้ขับขี่ยานยนตร์ ให้ตดิไว้กับยานยนตร์เพื่อให้ผู้ขับขี่เห็นได้เมื่อมาที่ยานยนตร์ 

(5) ให้มอี านาจเปรียบเทียบความผิดตามเทศบัญญัตินี้ ทั้งนีต้ามที่นายกเทศมนตรีต าบล

ช้างเผอืกมอบหมาย 

ข้อ 5 ให้ก าหนดถนนตอ่ไปนีเ้ป็นที่จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ 

(1) ถนนเจ็ดยอด – ช่างเคี่ยน 

(๒) ถนนช่างเคี่ยน – เจ็ดยอด 

(๓) ถนนช่างเคี่ยนจากต้นทางถึงวงเวียนช่างเคี่ยน 

(4) ถนนเจ็ดยอด 

(5) ถนนโพธาราม 

(6) ถนนเลียบคันคลองส่งน้ า 

(7) ถนนเจ็ดยอด – อยู่เย็น 

(8) ถนนบ้านแพะ 

ให้นายกเทศมนตรีต าบลช้างเผือกมีอ านาจออกประกาศก าหนดถนนตามวรรคหนึ่ง

เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 6 ผูใ้ดจอดยานยนตร์ในที่จอดยานยนตร์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจอดยานยนตร์ 

ดังตอ่ไปนี ้

(1) ให้จอดยานยนตร์ภายในช่องจอดตามชนิดของยานยนตร ์ช่องละหนึ่งคัน ตามที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ก าหนดไว้ 

(2) ให้เสียค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ และให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ออกหลักฐานให้ และใหแ้สดงไว้ที่ตัวรถซึ่งสามารถเห็นได้ง่าย 

(3) ให้จอดยานยนตรใ์นที่จอด ได้ตามระยะเวลาที่เสียค่าธรรมเนียมไว้ 
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(4) ถ้าน ายานยนตร์ออกไปจากที่จอด ก่อนก าหนดเวลาที่เสียค่าธรรมเนียมไว้แลว้จะเรียก

ค่าธรรมเนียมคืนไม่ได้ และใหถ้ือว่าสิทธิการใช้ที่จอดครั้งนัน้สิน้สุดลง 

(5) หลักเกณฑอ์ื่นๆ ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลช้างเผอืกเห็นสมควรประกาศก าหนด 

ข้อ 7 หา้มจอดยานยนตร์นอกที่จอดระหว่างเวลา 06.00 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา  

และ 15.00 นาฬิกา ถึงเวลา 18.00 นาฬิกา ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ยานยนตร์ฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

(2) ยานยนตร์ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมาย  ในขณะ

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ เป็นต้น 

(3) ยานยนตร์อื่นตามที่นายกเทศมนตรีต าบลช้างเผอืกเห็นสมควรประกาศก าหนด 

ข้อ 8 หา้มจอดยานยนตร์ในที่จอดเกินก าหนดเวลาที่ตนได้เสียค่าธรรมเนียมไว้ 

ข้อ 9 หา้มมใิห้ผูใ้ดกระท าการใด ๆ อันเป็นการกีดขวางต่อการจอดยานยนตร์ในที่จอด เว้นแต่

ได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ 10 ผูใ้ดจอดยานยนตร์ในที่จอดระหว่างเวลา 06.00 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา  และ 

15.00 นาฬิกา ถึงเวลา 18.00 นาฬิกา ต้องเสียค่าธรรมเนยีมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 11 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์แก่ยานยนตร์ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ยานยนตรฉ์ุกเฉินที่ได้รับอนุญาตในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

(2) ยานยนตร์ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมาย  ในขณะ

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ เป็นต้น 

(3) ยานยนตรอ์ื่นตามที่นายกเทศมนตรีต าบลช้างเผอืกเห็นสมควรประกาศก าหนด 

ข้อ 12 ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ระเบียบ ขอ้บังคับ หรือประกาศที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ มี

ความผิดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรใ์นเขตเทศบาลและสุขาภบิาล 

พ.ศ. 2503 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและ

สุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

ข้อ 13 ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 4 มีความผิด ตามมาตรา 8 แห่ง

พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภบิาล พ.ศ. 2503 แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรใ์นเขตเทศบาลและสุขาภบิาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

ข้อ 14 บรรดาความผดิตามเทศบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจา้หน้าที่มอี านาจเปรียบเทียบได้ 

ข้อ 15 เงินคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้ตกเป็นรายได้ของเทศบาลต าบล

ช้างเผอืก 
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ข้อ 16 เงนิค่าธรรมเนียมและคา่ปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้ใชเ้ฉพาะเพื่อประโยชน์ในการจัด

ระเบียบการจอดยานยนตร์ตามเทศบัญญัตินี้ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมอืเครื่องใชข้องสถานที่

ดังกล่าว การบูรณะทางหลวงและสะพาน กับการชดใช้เงินกู้ในการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงและ

สะพานในเขตเทศบาลต าบลชา้งเผอืก 

ข้อ 17 ให้นายกเทศมนตรีต าบลช้างเผือก มหีน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ขอ้บังคับ หรอืประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่   เดือน          พ.ศ.... 

 

 

(นายกเทศมนตรีต าบลช้างเผอืก) 

 

 

เห็นชอบ 

 

(ผูว้่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลช้างเผือกเรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ 

พ.ศ..... 

 

ประเภท 

 

ชั่วโมงแรก/ 

บาท 

 

ชั่วโมงต่อไป/บาท 

 

หมายเหตุ 

 

1. รถจักรยานยนตร์ 2 5 เศษของช่ัวโมงใหค้ิดเป็นหนึ่งช่ัวโมง 

2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 5 10 เศษของช่ัวโมงใหค้ิดเป็นหนึ่งช่ัวโมง 

3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 10 20 เศษของช่ัวโมงใหค้ิดเป็นหนึ่งช่ัวโมง 

4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ 20 30 เศษของช่ัวโมงใหค้ิดเป็นหนึ่งช่ัวโมง 

5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ 30 50 เศษของช่ัวโมงใหค้ิดเป็นหนึ่งช่ัวโมง 

6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ 40 70 เศษของช่ัวโมงใหค้ิดเป็นหนึ่งช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
สายถนนและหลักเกณฑ์ที่จะควบคุมการจัดระเบียบจอดยานยนตร์ 

สายถนน 
(1) ถนนเจ็ดยอด – ช่างเคี่ยน    (5) ถนนโพธาราม 

(๒) ถนนช่างเคี่ยน – เจ็ดยอด    (6) ถนนเลียบคันคลองส่งน้ า 

(๓) ถนนช่างเคี่ยนจากต้นทางถึงวงเวียนช่างเคี่ยน  (7) ถนนเจ็ดยอด – อยู่เย็น 

(4) ถนนเจ็ดยอด      (8) ถนนบ้านแพะ 

 

หลักเกณฑ์ท่ีจะควบคุม 
(1) หา้มจอดยานยนตร์นอกที่จอดระหว่างเวลา 06.00 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา  

และเวลา 15.00 นาฬิกา ถึงเวลา 18.00 นาฬิกา 

(2) ให้จอดยานยนตร์ภายในช่องจอดตามชนิดของยานยนตร์ ช่องละหนึ่งคัน ตามที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ก าหนดไว้ 

(3) ให้เสียค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ และให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ออกหลักฐานให้ และใหแ้สดงไว้ที่ตัวรถซึ่งสามารถเห็นได้ง่าย 

(4) ให้จอดยานยนตร์ในที่จอด ได้ตามระยะเวลาที่เสียค่าธรรมเนียมไว้ 

(5) ผู้ฝ่าฝนืเทศบัญญัติมโีทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ฝ่าฝืนค าสั่งเจ้าพนักงานมีโทษปรับ

ไม่เกิน 2,000 บาท 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลช้างเผือกเรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ 

 

ประเภท 

 

ชั่วโมงแรก/ 

บาท 

ชั่วโมงต่อไป/บาท 

 

หมายเหตุ 

 

1. รถจักรยานยนตร์ 2 5 เศษของช่ัวโมงใหค้ิดเป็นหนึ่งช่ัวโมง 

2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 5 10 เศษของช่ัวโมงใหค้ิดเป็นหนึ่งช่ัวโมง 

3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 10 20 เศษของช่ัวโมงใหค้ิดเป็นหนึ่งช่ัวโมง 

4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ 20 30 เศษของช่ัวโมงใหค้ิดเป็นหนึ่งช่ัวโมง 

5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ 30 50 เศษของช่ัวโมงใหค้ิดเป็นหนึ่งช่ัวโมง 

6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ 40 70 เศษของช่ัวโมงใหค้ิดเป็นหนึ่งช่ัวโมง 



 


