
 
พระราชบัญญัติ 

จัดระเบียบการจอดรถในเขตองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาล
และสุขาภิบาล 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน  
และอ านวยความสะดวกต่อประชาชน  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้  
ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถใน 

เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล  พ.ศ.  ๒๕๐๓ 

(๒) พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“รถ”  หมายความว่า  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  และยานพาหนะทางบกประเภทอื่นที่ก าหนด

ในข้อบัญญัติท้องถิ่น  แต่ไม่หมายความรวมถึงรถไฟและรถราง 

“จอดรถ”  หมายความรวมถึง  หยุดรถ เว้นแต่การหยุดนั้นจะเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย  

หรือมีเหตุที่ไม่อาจน ารถนั้นเคลื่อนไปได้โดยมิใช่ความผิดของผู้ขับขี่ 

“ที่จอดรถ”  หมายความว่า  ที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไวเ้ป็นที่จอดรถ  หรือที่ที่มีเครื่องหมาย

อนุญาตให้จอดรถได้  

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  

เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง   

“พนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนต าบล  ข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร  พนักงานเมืองพัทยา  และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ข้อบัญญัติท้องถิ่น”  หมายความว่า  เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๐๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เว้นแต่เทศบาลต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ซึ่งอย่างน้อย

ต้องค านึงถึงขนาดความหนาแน่นในการจราจร  รายได้  และขีดความสามารถในการบังคับการให้เป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อเทศบาลต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขครบถ้วน

ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้แจ้งต่อกระทรวงมหาดไทยว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้กับเทศบาลต าบลหรือ

องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

มาตรา ๖ ภายใต้บังคับมาตรา  ๗  พระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบถึงอ านาจของเจ้าพนักงาน

จราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก  แต่ในการออกประกาศ  ข้อบังคับ  

หรือระเบียบตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก  ให้หารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องก่อน  

เว้นแต่เป็นการก าหนดในลักษณะที่มีผลเป็นการทั่วไปในทุกท้องที่  อ านาจดังกล่าวเจ้าพนักงานจราจร  

จะมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการแทนภายในพื้นที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก็ได้  

มาตรา ๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ใน

การจัดระเบียบการจอดรถ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดประเภทของรถตามพระราชบัญญัตินี้  และจัดให้มีที่จอดรถในทางหลวงหรือ  

ในที่สาธารณะส าหรับรถแต่ละชนิดหรือประเภท 

(๒) ก าหนดระเบียบการจอดรถในที่จอดรถ 

(๓) ก าหนดระยะเวลาจอดรถ  ระยะเวลาที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  อัตราค่าธรรมเนียม  วิธีการ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  และการยกเว้นค่าธรรมเนียม  ทั้งนี้  อัตราค่าธรรมเนียมต้องไม่เกินที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

ทางหลวงและที่สาธารณะตาม  (๑)  หมายถึงทางหลวงและที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

้หนา   ๒๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  หรือทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดช่วงใด

ผ่านในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีหน้าที่ดูแลรักษา

จะมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใน 

การจอดรถก็ได้ 

เมื่อมีข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แล้ว  เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกจะก าหนดเป็นอย่างอื่นเป็นการชั่วคราว  เมื่อมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็น

อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็ได้ 

มาตรา ๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  เพื่อปฏิบัติการ

ในเขตหน้าที่และอ านาจของตน 

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและรองผู้บริหารท้องถิ่น 

(๒) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น

แต่งตั้ง 

มาตรา ๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมการจอดรถในที่จอดรถให้เป็นไปตามระเบียบการจอดรถ 

(๒) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถตามอัตราและวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น  วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต้องไม่มีลักษณะให้ผู้เสียค่าธรรมเนียมต้องไปเสียค่าธรรมเนียม   

ณ  สถานที่อื่นนอกจากสถานที่ที่จอดรถ 

(๓) สั่งให้ผู้จอดรถในที่ที่มีกฎหมายห้ามจอดรถตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเคลื่อนย้าย

รถออกไปจากที่ดังกล่าว  ในกรณีที่ไม่พบผู้ขับขี่รถนั้น  จะใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถหรือ

เคลื่อนย้ายรถไปไว้  ณ  สถานที่ที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นก็ได้ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ต าแหน่งใดจะมีอ านาจตาม  (๓)  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตทิ้องถิน่   

เมื่อมีการด าเนินการตาม  (๓)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง  มีอ านาจเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ในการใช้เครื่องมือบังคับไมใ่ห้เคลื่อนย้ายรถ  ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อนย้าย  และค่าดูแลรักษารถ  

ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงและ  

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหนา้ที่

ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

้หนา   ๒๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในการด าเนินการตามวรรคสาม  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ใช้บังคับกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ตามมาตรา  ๘  (๑)  มีอ านาจว่ากล่าวตักเตือนหรือเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน  หรือจะส่งให้พนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจสอบสวนตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาด าเนินการเปรียบเทียบก็ได้ 

ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรานี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหารือกับหัวหน้า

หน่วยงานของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกที่มีอ านาจ

ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  เพ่ือวางหลักเกณฑ์การใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและการใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   

ให้สอดคล้องและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

มาตรา ๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

จอดรถแทนก็ได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  ในกฎกระทรวง

ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการประกันรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มาตรการป้องกัน 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร  และมาตรการการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

มาตรา ๑๑ เงินค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่าย  ค่าดูแลรักษารถ  และค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ความผิดได้เกิดขึ้น  เว้นแต่เป็นกรณีที่ส่งให้พนักงาน

สอบสวนเป็นผู้ปรับ  เงินค่าปรับที่ได้ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

ในกรณีที่มีการมอบให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรา  ๑๐  เงินค่าธรรมเนียม 

ที่จัดเก็บได้ให้เป็นไปตามที่ตกลงกัน 

มาตรา ๑๒ ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะก าหนดให้ผู้ซึ่งฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวหรือผู้ซึ่งไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๙  ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ซึ่งไม่เกินหนึ่งพันบาทก็ได้ 
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ผู้ใดไม่ช าระค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษตามวรรคหนึ่ง  ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี  ค านวณถึง

วันที่ช าระครบถ้วน  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิยึดหน่วงรถที่อยู่ในครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ไว้ได้จนกว่าจะได้รับช าระค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษโดยในการยึดหน่วงดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่

และอ านาจเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานจราจรตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

มาตรา ๑๓ บรรดาพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบัญญัติท้องถิ่น

หรือค าสั่งอื่นใดที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล  

พ.ศ.  ๒๕๐๓  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่

ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือ

ค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และเมื่อพ้นก าหนดเวลาสองปีให้พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  

ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือค าสั่งดังกล่าวเป็นอันสิ้นผลบังคับ   

มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และ 

ให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล  พ.ศ.  ๒๕๐๓  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และเพ่ือแก้ไขปัญหาการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เป็นระเบียบซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อประชาชน  ให้มีหลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจอดรถที่เหมาะสม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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