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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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พระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาล 

และสุขาภิบาล 
พ.ศ. ๒๕๐๓ 
_______ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ 
เปนปที่ ๑๕ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบญัญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรใน

เขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓” 
 
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับในเขตเทศบาลนครกรุงเทพและเขตเทศบาล

นครธนบุร ีตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
เมื่อจะใชพระราชบัญญัตินี้บงัคับในเขตเทศบาลอื่นใดหรือในเขตสุขาภิบาลใดใหประกาศ

โดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี ้
“จอดยานยนตร”  หมายความรวมถึงหยุดยานยนตร เวนแตการหยุดนั้นจะเกิดขึ้นโดย

อุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย และจะนํายานยนตรนั้นเคลื่อนไปไมได 
“ที่จอดยานยนตร”  หมายความวา  ที่ที่เทศบาลหรือสุขาภิบาลกําหนดและจัดไวเปนที่

จอดยานยนตรตามพระราชบัญญัตินี ้
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้
 

                                                           
๑ รก.๒๕๐๓/๓๑/๔๔พ/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    

มาตรา ๔  ใหเทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติและใหสุขาภิบาลมีอํานาจตราขอบังคับ
สุขาภิบาล เพื่อประโยชนในการจัดระเบียบการจอดยานยนตร ดังตอไปนี ้

(๑) กําหนดและจัดใหมีท่ีจอดยานยนตรในทางหลวงหรือในท่ีสาธารณะสําหรับยานยนตร
แตละชนิดหรือประเภท 

(๒) กําหนดระเบียบการจอดยานยนตรในท่ีจอดยานยนตร 
(๓)๒ กําหนดอัตราคาธรรมเนียมจอดยานยนตไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) กําหนดระยะเวลาจอดยานยนตร ระยะเวลาที่ตองเสียคาธรรมเนียมวิธีการเก็บ

คาธรรมเนียมและการยกเวนคาธรรมเนียม 
 
มาตรา ๕  ใหบุคคลตอไปนี้เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อปฏิบัติการ

ภายในเขตอํานาจหนาท่ีของตน 
(๑) นายกเทศมนตรี  และประธานกรรมการสุขาภิบาล 
(๒) พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งมีหนาท่ีควบคุมการจราจรตามกฎหมายวาดวยการจราจรทาง

บก 
(๓) พนักงานเทศบาลซึ่งคณะเทศมนตรีแตงตั้ง และพนักงานสุขาภิบาลซึ่งคณะกรรมการ

สุขาภิบาลแตงตั้ง 
 
มาตรา ๖  ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการจอดยานยนตรในที่จอดยานยนตรใหเปนไปตามระเบียบการจอด     

ยานยนตร 
(๒) เรียกเก็บคาธรรมเนียมจอดยานยนตรในที่จอดยานยนตรตามอัตราและวิธีการที่

กําหนดไวในเทศบัญญัติหรือขอบังคับสุขาภิบาล แลวแตกรณี 
(๓) สั่งใหผูขับขี่หยุดยานยนตรในที่จอดยานยนตรหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อตรวจสอบ

เกี่ยวกับการเสียคาธรรมเนียมจอดยานยนตร 
(๔) สั่งเปนหนังสือใหผูขับขี่ยานยนตรซึ่งพนักงานเจาหนาที่เห็นวาไดฝาฝนเทศบัญญตัิ

หรือขอบังคับสุขาภิบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ไปชีแ้จงเกี่ยวดวยการฝาฝนนั้น ณ ที่ทําการของ
พนักงานเจาหนาท่ีภายในย่ีสิบส่ีช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีออกคําส่ังดังกลาว ถาไมพบตัวผูขับขี่ยานยนตร ใหติด
ไวกับยานยนตรเพื่อใหผูขับขี่เห็นไดเมื่อมาที่ยานยนตร 

 
 
มาตรา ๗๓  ผูใดฝาฝนขอบัญญัติ เทศบัญญัติหรือขอบังคับสุขาภิบาลที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองรอยบาทถึงหนึ่งพันบาท 

                                                           
๒ มาตรา ๔ (๓) แกไขโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 

(ฉบับท่ี 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    

มาตรา ๘๔  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหารอยบาทถึงสองพันบาท 
 

มาตรา ๘ ทวิ๕  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ
เปรียบเทียบได 

การเปรียบเทียบความผิดตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซ่ึง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๙  เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลหรือสุขาภิบาล

แหงทองถิ่นที่ความผิดไดเกิดขึ้น 
 
มาตรา ๑๐  เงินคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบญัญัตินี ้ใหใชเฉพาะเพ่ือ

ประโยชนในการจัดระเบียบการจอดยานยนตรตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนอุปกรณและเครื่องมือ
เคร่ืองใชของสถานท่ีดังกลาว การบรูณะทางหลวงและสะพาน กับการชดใชเงินกูในการกอสรางและบูรณะ
ทางหลวงและสะพานในเขตเทศบาลหรอืสุขาภิบาลเทานัน้ 

 
มาตรา ๑๑  พระราชบัญญัตนิี้ไมกระทบกระท่ังอํานาจของเจาพนักงานจราจรตาม

กฎหมายวาดวยการจราจรทางบกที่จะกําหนดการจราจรในที่จอดยานยนตรเปนการชั่วคราว 
 
มาตรา ๑๒๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และ

ใหอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
      พลเอก ถ. กิตติขจร 
       รองนายกรัฐมนตรี 

 

                                                                                                                                                                                     
๓ มาตรา ๗ แกไขโดยพระราชบัญญติัจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔ มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญติัจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕ มาตรา ๘ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและ

สุขาภิบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖ มาตรา ๑๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 

(ฉบับท่ี 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    

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมจอดยานยนตร 
__________ 

 
๑. รถยนตร                      ๑.๐๐ บาท  ตอครึ่งชั่วโมง 
๒. รถจักรยานยนตร                    .๕๐ บาท  ตอครึ่งชั่วโมง 

 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจากมีผูใชยานนตรภายในประเทศ
เพ่ิมมากข้ึน ยอมมีปญหายุงยากในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจราจรและสถานที่สําหรับจอดยานยนตร  
นอกจากนั้นการสรางและบูรณะถนนหนทางในขณะนี้ตองเสียคาใชจายเปนอันมาก จึงเปนการสมควรท่ีจะ
ใหอํานาจแกเทศบาล และสุขาภิบาลจัดระเบียบการจอดยานยนตรในทางหลวง หรือในที่สาธารณะ และ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมเปนรายไดเพิ่มขึ้น รายไดที่ไดจากการนี ้ใหนํามาใชจายในการจัดทําที่จอดยาน
ยนตรบูรณะทางหลวงและสะพาน หรือชดใชเงินกูที่กูมาใชจายในการนี ้
 

พรพิมล/แกไข 
๒๑ ก.พ. ๔๕ 

A+B (C) 
 

ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๒๑๔ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๗ 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๘ 
 

มาตรา ๗  ใหยกเลิกบัญชีอัตราคาธรรมเนียมจอดยานยนตในที่ที่กําหนดและจัดไวทาย
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๔ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 
มาตรา ๘  ใหออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔(๓)   แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบ การ

จอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับอัตราคาธรรมเนียมที่ไดกําหนดขึ้นและใชบังคับอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับใหคงใชบังคับตอไปจนกวาจะมีขอบัญญัต ิเทศบัญญัติหรือขอบังคับ
สุขาภิบาลขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 
                                                           

๗ รก.๒๕๑๕/๑๔๑/๑พ/๒๒ กันยายน ๒๕๑๕ 
๘ รก.๒๕๓๕/๑๔/๕/๒๒ กุมภาพันธ 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    

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อใหการจัด
ระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อใหพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจดําเนินการกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
สมควรแกไขอัตราโทษปรับผูฝาฝนเทศบัญญัติหรือขอบังคับของสุขาภิบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้และ
ผูซ่ึงไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีใหสูงข้ึน และเพิ่มอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีใหมีอํานาจ
เปรียบเทียบไดพรอมท้ังกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมจอดยาน
ยนตเพ่ือใหมีความคลองตัวย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ดวงใจ/แกไข 
๘ ต.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
อรรถชัย/สุมลรัตน/เกษร/จัดทํา 
        ๑๐มีนาคม ๒๕๔๖ 
 


