
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับขนาดความหนาแนนในการจราจร รายได  

และขีดความสามารถในการใชบังคับใหเปนไปตามกฎหมายท่ีจะบังคับแกเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

 พ.ศ. ....  
 

 

 

หลักการ 

  กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับขนาดความหนาแนนในการจราจร รายได  

และขีดความสามารถในการใชบังคับใหเปนไปตามกฎหมายท่ีจะบังคับแกเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

 

เหตุผล 

 โดยท่ีมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2562 บัญญัติใหพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

จะใชบังคับแกเทศบาลตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง ซ่ึงอยางนอยตองคํานึงถึงขนาดความหนาแนน รายได และขีดความสามารถในการบังคับการ

ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ราง  

กฎกระทรวง 

วาดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับขนาดความหนาแนนในการจราจร รายได และขีดความสามารถ 

ในการใชบังคับใหเปนไปตามกฎหมายท่ีจะบังคับแกเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

 พ.ศ. ....  

…………………………………………………………. 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 14 แห งพระราชบัญญัติจัดระเบียบ 

การจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ .ศ. 2562  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 กฎกระทรวงฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

  ขอ 2 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  

จะใชบังคับแกเทศบาลตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

 (๑ มีพ้ืนท่ีท่ีประชาชนมาชุมนุมกันเชน ตลาด ท่ีอยูอาศัย สถานท่ีราชการ สถานศึกษา 

สถานพยาบาล สถานท่ีทองเท่ียว พ้ืนท่ีท่ีมีการประกอบการพาณิชยหรือการคาขายหรือการอุตสาหกรรม  

และมีความหนาแนนในการจราจรจําเปนตองจัดใหมีท่ีจอดรถในทางหลวงหรือในท่ีสาธารณะและจัดระเบียบ 

การจอดรถ 

 (2 รายได เพียงพอตอการดําเนินการจัดระเบียบการจอดรถ 

 (๓ มีความพรอมในการจัดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ วัสดุอุปกรณ และการบริหาร

จัดการ ในการบังคับการตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2562 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 ขอ 3 เม่ือเทศบาลตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลมีลักษณะตามหลักเกณฑและเง่ือนไข

ครบถวนตามขอ 2 แลว ใหแจงตอจังหวัดเพ่ือรายงานใหกระทรวงมหาดไทยวามีความพรอมในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญ ญั ติจัดระเบี ยบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ .ศ. 2562 และให

กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 กับเทศบาลตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลนั้นตอไป 

 

ใหไว ณ วันท่ี   เดือน   พ.ศ. .... 

 

 

 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจอดรถในท่ีจอดรถ คาใชจายในการใชเครื่องมือบังคับ

ไมใหเคลื่อนยายรถ คาเคลื่อนยายรถ และคาดูแลรักษารถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. .... 

 

 

หลักการ 

  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจอดรถในท่ีจอดรถ คาใชจายในการใชเครื่องมือบังคับไมให

เคลื่อนยายรถ คาเคลื่อนยายรถ และคาดูแลรักษารถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

เหตุผล 

 โดยท่ีมาตรา 7 (3 และมาตรา 9 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถ     

ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจตราขอบัญญัติ

ทองถ่ินเพ่ือประโยชนในการจัดระเบียบการจอดรถในท่ีจอดรถ โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมไมเกินอัตราท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกเก็บคาใชจายในการใชเครื่องมือบังคับ

ไมใหเคลื ่อนยายรถ คาเคลื่อนยายในกรณีมีการเคลื่อนยาย และคาดูแลรักษารถตามอัตราท่ีกําหนดไวใน

ขอบัญญัติทองถ่ิน โดยตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ราง  
กฎกระทรวง 

กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจอดรถในท่ีจอดรถ คาใชจายในการใชเครื่องมือบังคับไมใหเคลื่อนยายรถ 
คาเคลื่อนยายรถ และคาดูแลรักษารถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. .... 
  
 อ า ศั ย อํ าน าจ ต าม ค วาม ใน ม าต รา  7  ม าต ร า  9  ว ร รค ส าม  แ ล ะ ม าต รา  1 4  
แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 กฎกระทรวงฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 ขอ 2 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถ 
ไดไมเกินอัตราดังตอไปนี้ 
 

ประเภท ช่ัวโมงแรก/บาท ช่ัวโมงตอไป/บาท หมายเหตุ 
1. รถจักรยานยนต 
2. รถยนตขนาดไมเกิน 4 ลอ 
3. รถยนตขนาด 6 ลอ 
4. รถยนตขนาด 8 ลอ 
5. รถยนตขนาด 10 ลอ 
6. รถยนตขนาดเกิน 10 ลอ 
7. ยานพาหนะทางบกประเภทอ่ืน 

5 
10 
20 
30 
40 
50 
50 

10 
20 
30 
40 
60 
80 
80 

เศษของชั่วโมงใหคิดเปน
หนึ่งชั่วโมง 

  
 ขอ 3 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดอัตราคาใชจายในการใชเครื่องมือบังคับไมให
เคลื่อนยายรถไดไมเกินอัตรา คันละ 500 บาท 
 ขอ 4 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดอัตราคาใชจายในการเคลื่อนยายรถไดไมเกิน
อัตราดังตอไปนี้ 
 

ประเภท คันละ/บาท หมายเหตุ 
1. รถจักรยานยนต 
2. รถยนตขนาดไมเกิน 4 ลอ 
3. รถยนตขนาด 6 ลอ 
4. รถยนตขนาด 8 ลอ 
5. รถยนตขนาด 10 ลอ 
6. รถยนตขนาดเกิน 10 ลอ 
7. ยานพาหนะทางบกประเภทอ่ืน 

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

กรณีพนักงานเจาหนาท่ีเคลื่อนยายรถแลว ไดรับ
การยกเวนไมตองชําระคาใชจายในกรณีท่ีรถ           
ถูกใชเครื่องมือบังคับไมใหเคลื่อนยายรถตาม             
ขอ 2 อีก 

 
 ขอ 5 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดอัตราคาดูแลรักษารถท่ีถูกเคลื่อนยายไดไมเกิน
อัตราดังตอไปนี้ 
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ประเภท วันละ/บาท หมายเหตุ 
1. รถจักรยานยนต 
2. รถยนตขนาดไมเกิน 4 ลอ 
3. รถยนตขนาด 6 ลอ 
4. รถยนตขนาด 8 ลอ 
5. รถยนตขนาด 10 ลอ 
6. รถยนตขนาดเกิน 10 ลอ 
7. ยานพาหนะทางบกประเภทอ่ืน 

200 
300 
300 
500 
500 
500 
500 

การนับเวลาใหถือวายี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน    
เศษของวันใหนับเปนหนึ่งวัน 

 
 
 
   ใหไว ณ วันท่ี          เดือน                     พ.ศ. .... 
 
เผาจินดา  
 
                 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการมอบใหเอกชนทําหนาท่ีเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมจอดรถแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. .... 
 

 

 

หลักการ 

  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการมอบใหเอกชนทําหนาท่ีเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมจอดรถแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

เหตุผล 

  โดยท่ีมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหเอกชนทําหนาท่ีจัดเก็บ

ค าธรรม เนี ยมจอดรถแทน ก็ ได  ตามหลั ก เกณ ฑ  วิ ธี การ และเง่ือน ไข ท่ี กํ าหนดในกฎกระทรวง  

จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ราง  

กฎกระทรวง 

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการมอบใหเอกชนทําหนาท่ีเรียกเก็บคาธรรมเนียมจอดรถแทน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. .... 

…………………………………………………………. 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบ 
การจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ .ศ. ๒๕62 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 กฎกระทรวงฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 

  ขอ 2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหเอกชนทําหนาท่ีเรียกเก็บคาธรรมเนียม 
จอดรถตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕62 ได  
ตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 
  (1) การมอบให เอกชนทําหนาท่ีเรียกเก็บคาธรรมเนียมจอดรถแทนองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินจะเปนประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินมากกวาการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการเอง 
  (2) การมอบให เอกชนทําหนาท่ีเรียกเก็บคาธรรมเนียมจอดรถแทนองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ใหคํานึงถึง 
  (2.1) ประสิทธิภาพและความคุมคาในการดําเนินการ 
  (2.2) ความโปรงใสในกระบวนการตัดสินใจท่ีเก่ียวของ 
  (2.3) การจัดสรรความเสี่ ยงท่ี เหมาะสมกับการดํ าเนิ นการระหว างองค กรปกครอง 
สวนทองถ่ินกับเอกชน 
  (2.4) สิทธิและประโยชนของผูรับบริการและผูใหบริการ 
  (2.5) การสงเสริมการแขงขันอยางเปนธรรมระหวางเอกชนท่ีประสงคจะรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ขอ 3 การมอบใหเอกชนทําหนาท่ีเรียกเก็บคาธรรมเนียมจอดรถแทนองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองมีรายไดจากคาธรรมเนียมท่ีเอกชนเรียกเก็บ ไมนอยกวารอยละ 80 

ขอ 4 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําสัญญากับเอกชนท่ีไดรับมอบใหทําหนาท่ี 
เรียกเก็บคาธรรมเนียมจอดรถแทนโดยมีสาระสําคัญตามแบบสัญญาท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
โดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด  

กรณีท่ีมีการแกไขสัญญาในประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สงรางสัญญาท่ีจะแกไขใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา 

กรณีท่ีมีการแกไขสัญญาในประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญตามวรรคสองมีลักษณะอยางหนึ่ง 
อยางใดดังนี้ 
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 (๑) การแก ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของการดํ าเนินการการเปลี่ยนแปลงขอบเขต 

ของเนื้องานการเปลี่ยนแปลงการใหบริการหรือการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการโดยการแกไขเปลี่ยนแปลง 
ในลักษณะท่ีกําหนดไวในขอนี้จะตองทําใหผลลัพธในเชิงการใหบริการสาธารณะตามเปาประสงคเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมหรือเปนการเพ่ิมผลประโยชนใหแกคูสัญญาฝายเอกชน 

(๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับผลประโยชนของรัฐไมวาในรูปแบบใดๆซ่ึงรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงผลประโยชนตอบแทนในรูปตัวเงินหรือสวนแบงรายได และการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการระงับ 
ขอพิพาท 

(3) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา 
(4) การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา 
(5) การเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการหรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการใหบริการ 

ขอ 5 เอกชนท่ีไดรับมอบใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมจอดรถแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราและวิธีการท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน 
    
   ใหไว ณ วันท่ี          เดือน                     พ.ศ. .... 
 
 
เผาจินดา  
                 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


