
  ด้วยพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ก าหนดให้มีการออกกฎหมายล าดับรอง และกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท า
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีด
ความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับ
ไม่ให้เคลื่อนย้ายรถค่าเคลื่อนย้ายรถ และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นพ.ศ. .... และร่าง
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมอบให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... โดยมีหลักการ ดังนี้ 
  (1) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่นในการจราจร 
รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. .... 
  - พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 
5 ก าหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล แต่
ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด เว้นแต่ เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องค านึงถึงขนาดความหนาแน่นจราจร รายได้ 
และขีดความสามารถในการบังคับการ จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงในเรื่องนี้ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
  - ก าหนดความหนาแน่นในการจราจรโดยจะต้องมีพ้ืนที่ที่ประชาชนมาชุมนุมกัน เช่น ตลาด ที่
อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่ที่มีการประกอบการพาณิชย์หรือ
การค้าขายหรือการอุตสาหกรรม และมีความหนาแน่นในการจราจรจ าเป็นต้องจัดให้มีที่จอดรถในทางหลวงหรือ 
ในที่สาธารณะและจัดระเบียบการจอดรถ 
  - มีรายได้เพียงพอต่อการด าเนินการจัดระเบียบการจอดรถ 
  - มีความพร้อมในการจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ 
ในการบังคับการตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวข้างต้นเมื่อเทศบาลต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลมีลักษณะตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งต่อจังหวัดเพ่ือรายงานให้กระทรวงมหาดไทยว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบ การจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และให้
กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กับเทศบาลต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นต่อไป 
  (2) ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถค่าใช้จ่ายในการใช้
เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถค่าเคลื่อนย้ายรถและค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
... 
  - พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 
๗ (๓) ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบ การ
จอดรถ ดังต่อไปนี้ ก าหนดระยะเวลาจอดรถ ระยะเวลาที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม วิธีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมต้องไม่เกินที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
และมาตรา ๙ วรรคสาม ก าหนดให้มีอ านาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่า
เคลื่อนย้ายในกรณีที่มีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น



โดยต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงในเรื่องนี้ โดยมีการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
 
  - ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถได้ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ประเภท ชั่วโมงแรก/บาท ชั่วโมงต่อไป/บาท หมายเหต ุ
1. รถจักรยานยนต ์ 5 10 เศษของชั่วโมงให้คิด 

เป็นหนึ่งชั่วโมง 
 

2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 10 20 
3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 30 30 
4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ 40 40 
5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ 60 60 
6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ 50 80 
7. ยานพาหนะทางบกประเภทอ่ืน 50 80 

 
- ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถได้ไม่เกินอัตราคันละ 500 บาท 
- ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถได้ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ประเภท คันละ/บาท หมายเหต ุ
1. รถจักรยานยนต ์ 500 กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้าย

รถแล้วได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีรถถูกใช้เครื่องมือ
บังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถตามข้อ 2 
อีก 

 

2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 1,500 
3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 1,500 
4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ 2,000 
5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ 2,000 
6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ 2,500 
7. ยานพาหนะทางบกประเภทอ่ืน 2,500 

 
- ก าหนดอัตราค่าดูแลรักษารถที่ถูกเคลื่อนย้ายได้ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ประเภท คันละ/บาท หมายเหต ุ
1. รถจักรยานยนต ์ 200 การนับเวลาให้ถือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง

เป็นหนึ่งวันเศษของวันให้นับเป็น
หนึ่งวัน 

2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 300 
3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 300 
4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ 500 
5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ 500 
6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ 500 
7. ยานพาหนะทางบกประเภทอ่ืน 500 

   



  (3) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมอบให้เอกชน ท า
หน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
  - พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 
๑๐ ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน ก็ได้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างน้อย ต้องมี
มาตรการประกันรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรการป้องกันการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จนเป็น
ภาระแก่ประชาชนเกินสมควร และมาตราแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงในเรื่องนี้ โดยมี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
  - ก าหนดให้การมอบเอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง 
  - ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าสัญญากับเอกชนที่ได้รับมอบให้ท าหน้าที่ เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนมีสาระส าคัญตามแบบสัญญาที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยความเห็นชอบของ
ส านักงานอัยการสูงสุด แต่หากเป็นแก้ไขสัญญาในประเด็นที่เป็นสาระส าคัญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่ง
ร่างสัญญาที่จะแก้ไขให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา 
  - ก าหนดให้เอกชนที่ได้รับมอบให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราและวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
ขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะ บังคับ
แก่เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถ
ในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถค่าเคลื่อนย้ายรถ และค่าดูแลรักษารถในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมอบ
ให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... นั้น จะต้องจัดให้มีการ
รับฟัง ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และภาคประชาชน
ประกอบ การจัดท าร่างกฎกระทรวง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎกระทรวงอย่างรอบด้าน 
(Regulatory Impact Analysis) รวมถึงเผยแพร่การจัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
ทางช่องทางดังนี้  
  1. เว็ปไซตก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th หัวข้อ “ข้อมูลข่าวสาร” หรือ 
  2. ทาง http://www.dla.go.th/pub/survey256201.jsp  
  ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 
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