
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
จัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาล 

และสุขาภบิาล 
พ.ศ. ๒๕๐๓ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

เปนปที่ ๑๕ ในรัชกาลปจจบุัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยาน

ยนตรในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓” 
 
มาตรา ๒ ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครกรุงเทพและเขต

เทศบาลนครธนบุรี ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
เมื่อจะใชพระราชบัญญัตินี้บังคับในเขตเทศบาลอื่นใดหรือในเขตสุขาภิบาลใดให

ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี ้
“จอดยานยนตร” หมายความรวมถึงหยุดยานยนตร เวนแตการหยุดนั้นจะ

เกิดข้ึนโดยอุบตัิเหตุหรือเหตสุุดวิสัย และจะนํายานยนตรนั้นเคลื่อนไปไมได 
“ที่จอดยานยนตร” หมายความวา ที่ที่เทศบาลหรือสุขาภิบาลกําหนดและจัดไว

เปนที่จอดยานยนตรตามพระราชบัญญตันิี ้
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา พนักงานเจาหนาทีต่ามพระราชบญัญัตนิี ้
 
มาตรา ๔  ใหเทศบาลมีอํานาจตราเทศบญัญัติและใหสุขาภบิาลมีอํานาจตรา

ขอบังคับสุขาภิบาล เพ่ือประโยชนในการจัดระเบียบการจอดยานยนตร ดังตอไปนี ้

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๗/ตอนที่ ๓๑/ฉบับพิเศษ หนา ๔๔/๑๓ เมษายน ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) กําหนดและจัดใหมีที่จอดยานยนตรในทางหลวงหรือในที่สาธารณะสําหรับ
ยานยนตรแตละชนิดหรือประเภท 

(๒) กําหนดระเบียบการจอดยานยนตรในที่จอดยานยนตร 
(๓)๒ กําหนดอัตราคาธรรมเนียมจอดยานยนตไม เกินอัตราที่ กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(๔) กําหนดระยะเวลาจอดยานยนตร ระยะเวลาที่ตองเสียคาธรรมเนียมวิธีการ

เก็บคาธรรมเนียมและการยกเวนคาธรรมเนียม 
 
มาตรา ๕  ใหบุคคลตอไปนี้เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือ

ปฏิบัติการภายในเขตอํานาจหนาที่ของตน 
(๑) นายกเทศมนตรี และประธานกรรมการสุขาภิบาล 
(๒) พนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่ควบคุมการจราจรตามกฎหมายวาดวย

การจราจรทางบก 
(๓) พนักงานเทศบาลซึ่งคณะเทศมนตรีแตงตั้ง และพนักงานสุขาภิบาลซึ่ง

คณะกรรมการสุขาภิบาลแตงตั้ง 
 
มาตรา ๖  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี ้
(๑) ควบคุมการจอดยานยนตรในที่จอดยานยนตรใหเปนไปตามระเบยีบการ

จอดยานยนต 
(๒) เรียกเก็บคาธรรมเนียมจอดยานยนตรในที่จอดยานยนตรตามอัตราและ

วิธีการที่กําหนดไวในเทศบญัญัติหรือขอบังคับสุขาภิบาล แลวแตกรณ ี
(๓) ส่ังใหผูขับขี่หยุดยานยนตรในที่จอดยานยนตรหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อ

ตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียคาธรรมเนียมจอดยานยนตร 
(๔) ส่ังเปนหนังสือใหผูขับขี่ยานยนตรซึ่งพนักงานเจาหนาที่เห็นวาไดฝาฝนเทศ

บัญญตัิหรือขอบังคับสุขาภบิาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้ไปชี้แจงเกี่ยวดวยการฝาฝนนั้น ณ ที่
ทําการของพนักงานเจาหนาที่ภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ออกคําส่ังดังกลาว ถาไมพบตัวผูขับ
ข่ียานยนตร ใหติดไวกับยานยนตรเพ่ือใหผูขับขี่เห็นไดเมื่อมาที่ยานยนตร 

 
มาตรา ๗๓  ผูใดฝาฝนขอบัญญัติ เทศบัญญัติหรือขอบังคับสุขาภิบาลที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองรอยบาทถึงหนึ่งพันบาท 
 

                                                 
๒ มาตรา ๔ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขต

เทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาล

และสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๔  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖ ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงสองพันบาท 
 

มาตรา ๘ ทวิ๕  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจเปรียบเทียบได 

การ เปรี ยบ เที ยบคว ามผิ ดต ามวรรคหนึ่ ง   ให เ ป น ไปตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๙  เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลหรือ

สุขาภิบาลแหงทองถ่ินที่ความผิดไดเกิดขึ้น 
 
มาตรา ๑๐  เงินคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชเฉพาะเพ่ือ

ประโยชนในการจัดระเบียบการจอดยานยนตรตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนอุปกรณและ
เครื่องมือเคร่ืองใชของสถานที่ดังกลาว การบูรณะทางหลวงและสะพาน กับการชดใชเงินกูในการ
กอสรางและบูรณะทางหลวงและสะพานในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลเทานั้น 

 
มาตรา ๑๑  พระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระทั่งอํานาจของเจาพนักงานจราจร

ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบกที่จะกําหนดการจราจรในที่จอดยานยนตรเปนการชั่วคราว 
 
มาตรา  ๑๒๖  ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทยรั กษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พลเอก ถ. กิตติขจร 
 รองนายกรัฐมนตร ี

 

                                                 
๔ มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาล

และสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕ มาตรา ๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและ

สุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖ มาตรา ๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาล

และสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมจอดยานยนตร 
ในที่ที่กําหนดและจัดไว๗ 

__________ 
 

 
 
 
 

(ยกเลิก) 
 
 

                                                 
๗ บัญชีอัตราคาธรรมเนียมจอดยานยนตรในที่ท่ีกําหนดและจัดไว แกไขเพ่ิมเติมโดย 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ และตอมายกเลิกโดย 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีผูใชยานยนต
ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ยอมมีปญหายุงยากในทางปฏิบัติเก่ียวกับการจราจรและสถานที่
สําหรับจอดยานยนตร  นอกจากนั้นการสรางและบูรณะถนนหนทางในขณะนี้ตองเสียคาใชจาย
เปนอันมาก จึงเปนการสมควรที่จะใหอํานาจแกเทศบาล และสุขาภิบาลจัดระเบียบการจอดยาน
ยนตรในทางหลวง หรือในที่สาธารณะ และเรียกเก็บคาธรรมเนียมเปนรายไดเพ่ิมขึ้น รายไดที่ได
จากการนี้ ใหนํามาใชจายในการจัดทําที่จอดยานยนตรบูรณะทางหลวงและสะพาน หรือชดใชเงินกู
ที่กูมาใชจายในการนี้ 
 

พรพิมล/แกไข 
๒๑ ก.พ. ๔๕ 

A+B (C) 
 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ ๒๑๔ ลงวนัที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๘ 
 
 
พระราชบัญญตัิจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสุขาภบิาล (ฉบับที ่๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕๙ 
 

มาตรา ๗  ใหยกเลิกบัญชีอัตราคาธรรมเนียมจอดยานยนตในที่ที่กําหนดและจัด
ไวทายพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 
มาตรา ๘  ใหออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔(๓)   แหงพระราชบัญญัติจัด

ระเบียบ การจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับอัตราคาธรรมเนียมที่ได
กําหนดขึ้นและใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับใหคงใชบังคับตอไปจนกวาจะมี
ขอบัญญัติ เทศบัญญัติหรือขอบังคับสุขาภิบาลขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ 
เพ่ือใหการจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลมีประสิทธิภาพมากข้ึนและ
เพ่ือใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สมควรแกไขอัตราโทษปรับผูฝาฝนเทศบัญญัติหรือขอบังคับของ
                                                 

๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๑๔๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๒ กันยายน ๒๕๑๕ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๔/หนา ๕/๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สุขาภิบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้และผูซึ่งไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ใหสูงข้ึน 
และเพ่ิมอํานาจพนักงานเจาหนาที่ใหมีอํานาจเปรียบเทียบไดพรอมทั้งกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมจอดยานยนตเพ่ือใหมีความคลองตัวยิ่งข้ึน จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ดวงใจ/แกไข 
๘ ต.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
อรรถชัย/สุมลรัตน/เกษร/จัดทํา 

๑๐มีนาคม ๒๕๔๖ 
วชิระ/ปรับปรุง 

๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
 
 


