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บันทึก 

หลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ 

เรื่อง  การจัดระเบียบการจอดรถ พุทธศักราช 2565 
---------------------------- 

หลักการ 

  เพ่ือเปนการจัดระเบียบการจอดรถ ในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ ใหเปนระเบียบเรียบรอย และเปนไป
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 

 

เหตุผล 
 
หลังจากพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 มีผล

บังคับใชครบกําหนดเวลาสองป ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง จัดระเบียบการ
จอดยานยนต พ.ศ.2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังประกาศ คําสั่งตางๆ ท่ีมีอยูแลวเปนอันสิ้นผลบังคับใช และ
เทศบาลท่ีพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 สามารถใชบังคับได 
ตองมีการตราเทศบัญญัติข้ึนใหม ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2562 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 12 ซ่ึงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2562 มีผลบังคับใชในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง ใหพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 ใช
บังคับในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ ทําใหปจจุบัน เทศบาลตําบลเพ็ญ ไมมีเทศบัญญัติเก่ียวกับการจัดระเบียบการจอดรถ 
ใชบังคับในเขตเทศบาล จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พุทธศักราช 
2565  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ 
เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. 2565 

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ วาดวยการจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขต

เทศบาลตําบลเพ็ญ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา๖๒ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับ มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
การจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง ใหพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 ใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ  อันเปน
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลเพ็ญ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบล
เพ็ญ และผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญข้ึนไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ  เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. 2565” 
ขอ ๒ เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญนี้ ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเจ็ดวัน นับแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย 

ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ  
ขอ ๓ ใหยกเลิกเทศบัญญัตเทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต พ.ศ.2551 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม  
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีบังคับใชอยูกอนเทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตอไป เทาท่ีไม

ขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้  และเม่ือมีขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใด ท่ีออกโดยเทศบัญญัตินี้ ใหใชท่ี
ออกโดยเทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ นี้ 
“รถ”  หมายความวา  รถยนต  รถจักรยานยนต  และยานพาหนะทางบกประเภทอ่ืนท่ีกำหนด ในบัญชีอัตรา

คาธรรมเนียมจอดรถทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ นี้ 
“จอดรถ”  หมายความรวมถึง  หยุดรถ  เวนแตการหยุดนั้นจะเกิดข้ึนโดยอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสยั หรือมีเหตุ

ท่ีไมอาจนำรถนั้นเคลื่อนไปไดโดยมิใชความผิดของผูขับข่ี 
“ท่ีจอดรถ”  หมายความวา  ท่ีท่ีเทศบาลตําบลเพ็ญ จัดไวเปนท่ีจอดรถ  หรือท่ีท่ีมีเครื่องหมาย อนุญาตให

จอดรถได  
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายถึง นายกเทศมนตรีตําบลเพ็ญ รองนายกเทศมนตรีตําบลเพ็ญ พนักงานสวน

ทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีอ่ืน ของเทศบาลตําบลเพ็ญซ่ึงนายกเทศมนตรีแตงตั้ง 
ขอ ๕ ท่ีจอดรถและอัตราคาธรรมเนียมจอดรถใหเปนไปตามบัญชีกำหนดท่ีจอดรถและบัญชี อัตรา

คาธรรมเนียมจอดรถทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ นี้ 
ใหผูจอดรถในท่ีจอดรถ เสียคาธรรมเนียมตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สถานท่ีจอดรถ 
ใหนายกเทศมนตรีตําบลเพ็ญ มีอํานาจออกประกาศ ยกเลิกท่ีจอดรถ หรือประกาศกําหนดเพ่ิมเติมท่ีจอดรถ 

นอกจากบัญชีกำหนดท่ีจอดรถทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ นี้ 
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ขอ ๖ การจอดรถในท่ีจอดรถตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวในบัญชีกำหนดท่ีจอดรถทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบล

เพ็ญนี้ ใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหจอดรถภายในชองจอด และพ้ืนท่ีท่ีกําหนด ตามชนิดของรถ  ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดกำหนดไว 
(๒) ใหเสียคาธรรมเนียมจอดรถตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมจอดรถทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ นี้  
(๓) ถานำรถออกไปจากท่ีจอดรถกอนหมดกำหนดเวลาท่ีเสียคาธรรมเนียมไวแลว  จะเรียกคาธรรมเนียม     

คืนไมได  และใหถือวาสิทธิการใชท่ีจอดรถครั้งนั้นสิ้นสุดลง 
ขอ ๗ หามจอดรถในท่ีจอดรถตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวในบัญชีกำหนดท่ีจอดรถทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบล

เพ็ญ นี้ เม่ือปรากฏวา 
(๑) รถนั้น บรรทุกนำมันเชื้อเพลิง วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอ่ืน ๆ  
(๒) รถนั้นมีขนาดหรือบรรทุกของยื่นเกินชองท่ีกำหนดไว 
(๓) เกิดสาธารณภัยในบริเวณท่ีจอดรถแหงนั้น 
ขอ ๘ ใหยกเวนคาธรรมเนียมจอดรถสำหรับรถในขณะปฏิบัติหนาท่ี ไดแก  
(๑) รถท่ีมีเครื่องหมายราชการของสวนราชการ 
(๒) รถพยาบาลของสถานพยาบาล 
(๓) รถของการประปาสวนภูมิภาค การไฟฟาสวนภูมิภาค และสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
(๔) รถท่ีเขาปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และรถท่ีชวยเหลือประชาชน ในกรณีฉุกเฉิน 
ขอ ๙ หามผูใดกระทำการใด ๆ อันเปนการกีดขวางตอการจอดรถในท่ีจอดรถตามระยะเวลา ท่ีกำหนดไวใน

บัญชีกำหนดท่ีจอดรถทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ นี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 
ขอ ๑๐ ใหบริเวณ ท่ีตั้งสํานักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ และ ท่ีตั้งงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปน

สถานท่ีเก็บ ยึดหนวงรถ  
ขอ 11 ใหพนักงานเจาหนาท่ี มีหนาท่ีและอํานาจ ดังนี้ 
1) ควบคุมการจอดรถในท่ีจอดรถใหเปนไปตามขอ 6 ขอ 7  ขอ 8 และขอ 9 
2) เรียกเก็บคาธรรมเนียมจอดรถในท่ีจอดรถตามอัตราและวิธีการ ตามขอ 5 
3) ใหพนักงานเจาหนาท่ี เฉพาะตําแหนงนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และพนักงานสวนทองถ่ิน 

สังกัดเทศบาลตําบลเพ็ญ ซ่ึงนายกเทศมนตรีแตงตั้ง จากผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ตั้งแตระดับชํานาญงาน ข้ึนไป 
ประเภทวิชาการ ตั้งแต ปฏิบัติการข้ึนไป ประเภทอํานวยการ ตั้งแต ระดับตนข้ึนไป ประเภทบริหาร ตั้งแต ระดับตนข้ึน
ไป มีหนาท่ีและอํานาจ ตามหลักเกณฑการใชอํานาจ ดังนี้ 

ก) สั่งใหผูจอดรถในท่ีท่ีมีกฎหมายหามจอดรถ ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก เฉพาะในเขตพ้ืนท่ี 
เทศบาลตําบลเพ็ญ เคลื่อนยายรถออกไปจากท่ีดังกลาว ในกรณีไมพบผูขับข่ีรถนั้น จะใชเครื่องมือบังคับไมให
เคลื่อนยายรถ หรือเคลื่อนยายรถไปไว ณ สถานท่ีตามท่ีกําหนดในขอ 10  

ข) เรียกเก็บคาใชจาย ในการใชเครื่องมือบังคับไมใหเคลื่อนยายรถ คาเคลื่อนยายในกรณีมีการเคลื่อนยาย 
และคาดูแลรักษารถตามอัตราท่ีกําหนดในขอ 12 
 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (3  (ก(ข  ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีใช
บังคับกับพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก  

ใหนายกเทศมนตรีตําบลเพ็ญ รองนายกเทศมนตรีตําบลเพ็ญ มีอํานาจวากลาวตักเตือน หรือเปรียบเทียบได
ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก  
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                                                  บัญชีกําหนดท่ีจอดรถ 

 
กําหนดท่ีจอดรถในชวงนอกเวลาหามจอดรถในถนนสายตาง ๆ ดังนี้  

(๑) ถนนวุฒาธิคุณ ตั้งแตสามแยกถนนผดุงรังสรรค ถึงสามแยกขางโรงพยาบาลเพ็ญ ดานทิศเหนือ 
ท้ังสองฝงถนน 

(2) ถนนผดุงรังสรรค ตั้งแตสามแยกถนนวุฒาธิคุณ ถึงหนาท่ีทําการไปรษณียเพ็ญ ท้ังสองฝงถนน 
(3 บริเวณสถานีท่ีพักผูโดยสารชั่วคราวอําเภอเพ็ญ  เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีจัดไวสําหรับจอดรถท่ัวไป 
 
 

                                             บัญชีอัตราคาธรรมเนียมจอดรถ 

 
๑. อัตราคาธรรมเนียมจอดรถ 
 

ประเภท ช่ัวโมงแรก/บาท ช่ัวโมงท่ีสองเปนตนไป 
ช่ัวโมงละ/บาท 

หมายเหตุ 

1. รถยนตขนาด 4 ลอ 
2. รถยนตขนาด 6 ลอ 
3. รถยนตขนาดตั้งแต 8 ลอข้ึนไป  
4. รถพวงขนาด 4-5 ลอ 
5. รถพวงขนาด ๖-7 ลอ 
6. รถพวงขนาดตั้งแต ๘ ลอข้ึนไป 

10 
20 
50 
20 
50 

100 

10 
20 
50 
20 
50 

100 

เศษของชั่วโมงใหคิด  
เปนหนึ่งชั่วโมง 

 
๒. ยกเวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมจอดรถ  

2.1 บริเวณถนนวุฒาธิคุณ ตั้งแตสามแยกถนนผดุงรังสรรค ถึงสามแยกขางโรงพยาบาลเพ็ญ ดานทิศเหนือ   
ท้ังสองฝงถนน สําหรับรถทุกประเภทเฉพาะ ชวงเวลา 18.๐๐ – ๐8.๐๐ น. ของทุกวัน 

2.2 บริเวณถนนผดุงรังสรรค ตั้งแตสามแยกถนนวุฒาธิคุณ ถึงหนาท่ีทําการไปรษณียเพ็ญ ท้ังสองฝงถนน 
สําหรับรถทุกประเภทเฉพาะ ชวงเวลา 18.3๐ – 15.๐๐ น. ของทุกวัน 

2.3 บริเวณสถานีท่ีพักผูโดยสารชั่วคราวอําเภอเพ็ญ สําหรับรถทุกประเภทเฉพาะ ชวงเวลา 18.๐๐ – 08.๐๐ น. 
ของทุกวัน  
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                          บัญชีอัตราคาใชจายในการใชเครือ่งมือบังคับไมใหเคล่ือนยายรถ    

 
๑. อัตราคาใชจายในการใชเครื่องมือบังคับไมใหเคลื่อนยายรถ    

 
ประเภท คาใชจาย หมายเหตุ 

1. รถจักรยานยนต 
2. รถสามลอ 
3. รถยนตขนาด 4 ลอ 
4. รถยนตขนาด 6 ลอ 
5. รถยนตขนาดตั้งแต 8 ลอข้ึนไป  
๖. รถพวงขนาด 4-5 ลอ 
๗. รถพวงขนาด ๖-7 ลอ 
๘. รถพวงขนาดตั้งแต ๘ ลอข้ึนไป 

100 
100 
200 
300 
300 
200 
300 
300 
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                         บัญชีอัตราคาเคล่ือนยาย และคาดูแลรักษารถ 

 
๑. อัตราคาเคลื่อนยาย และคาดูแลรักษารถ 

 
ประเภท คาเคล่ือนยาย 

คันละ 
คาดูแลรักษา 
วันละ/คัน 

หมายเหตุ 

1. รถจักรยานยนต 
2. รถสามลอ 
3. รถยนตขนาด 4 ลอ 
4. รถยนตขนาด 6 ลอ 
5. รถยนตขนาดตั้งแต 8 ลอข้ึนไป  
๖. รถพวงขนาด 4-5 ลอ 
๗. รถพวงขนาด ๖-7 ลอ 
๘. รถพวงขนาดตั้งแต ๘ ลอข้ึนไป 

200 
200 

1,000 
2,500 
4,000 
1,000 
2,500 
4,000 

100 
100 
200 
300 

1,000 
200 
300 

1,000 

การนับเวลาใหถือ
ยี่สิบสี่ชั่วโมง   
เปนหนึ่งวัน    
เศษของวันใหคิด
เปนหนึ่งวัน 
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