บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย
เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนตร พ.ศ. ๒๕๕๒
หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสายวาดวยการจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลตําบลแมสาย

เหตุผล
ดวยพื้นที่เขตเทศบาลตําบลแมสาย เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษการคาชายแดนและเขตสงเสริมการทองเที่ยว
มีการขยายตัวทางดานประชากร เศรษฐกิจ สังคม มีถนนและยานการคาหนาแนนเพิ่มมากขึ้น และมียานยนตร
เขาออกเพื่อทําธุรกิจในเขตเทศบาลตําบลแมสายเปนจํานวนมากรวมถึงมีนักทองเทีย่ วเขามาทองเที่ยวและจับจาย
ซื้อของตอวันเปนจํานวนมากทําใหประสบปญหาเรื่องการจอดยานยนตรในทางหลวงหรือในที่สาธารณะไมเปน
ระเบียบเรียบรอย เชนการจอดขวาง จอดทแยง จอดซอนคัน จอดในที่หามจอด หรือการวางสิง่ กีดขวางทีเ่ ปน
อุปสรรคตอการจอดยานยนตร สงผลใหประชาชนและนักทองเที่ยวโดยสวนรวมไมไดรับความสะดวกในเรื่องของ
การจอดยานยนตร ดังนั้น ดวยอํานาจหนาที่ในการรักษาความสงบและความเปนระเบียบเรียบรอย การสงเสริมการ
ทองเที่ยวและการควบคุมจัดใหมีที่จอดยานยนตร ซึ่งมีกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบการจอดยานยนตรไดใหอํานาจ
เทศบาลไวเปนการเฉพาะ ในการตราเทศบัญญัติเพื่อประโยชนในการจัดระเบียบการจอดยานยนตรในทางหลวงหรือที่
สาธารณะ และเพื่อความสะดวกความปลอดภัยของประชาชนและนักทองเที่ยวผูใชยานยนตร จึงจําเปนตองตราเทศ
บัญญัตินี้

-๒-

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย
เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนตร พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๐ มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขต
เทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขต
เทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
การจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ บังคับในเขตเทศบาลทุกแหงทีย่ ังไมมีพระราชกฤษฎีกา
ใชบังคับ พ.ศ.๒๕๒๗ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแมสายและผูว าราชการจังหวัดเชียงราย จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนตร
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับได เมื่อประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบลแมสายแลว
เจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดทีไ่ ดออกไวแลวโดยเทศบาลตําบลแมสาย ซึ่งขัด
หรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตนิ แี้ ทน
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“ยานยนตร” หมายความวา รถยนต รถจักรยานยนต ทุกชนิดทุกประเภท ซึ่งรวมถึงพวงตู พวงทาย
พวงขาง ที่ใชสําหรับยานยนตรชนิดนัน้ ๆดวย
“ที่จอดยานยนตร” หมายความวา ที่ที่เทศบาลตําบลแมสายกําหนดและจัดไวเปนที่จอดยานยนตร
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบการจอดยาน
ยนตรในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล
ขอ ๕ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมการจอดยานยนตรในที่จอดยานยนตรใหเปนไปตามระเบียบการจอดยานยนตร
(๒) เรียกเก็บคาธรรมเนียมจอดยานยนตรในทีจ่ อดยานยนตรตามอัตราและวิธีการที่กําหนด
(๓) สั่งใหผูขับขี่หยุดยานยนตรในที่จอดยานยนตรหรือบริเวณใกลเคียงเพือ่ ตรวจสอบเกีย่ วกับ
การเสียคาธรรมเนียมจอดยานยนตร

-๓-

(๔) สั่งเปนหนังสือใหผูขับขีย่ านยนตรซึ่งพนักงานเจาหนาทีเ่ ห็นวาไดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ไปชีแ้ จง
เกีย่ วกับการฝาฝนนั้น ณ ที่ทําการของพนักงานเจาหนาทีภ่ ายในยี่สิบสี่ชวั่ โมงนับแตเวลาที่ออกคําสั่งดังกลาว ถาไมพบ
ตัวผูขับขีย่ านยนตรใหตดิ ไวกบั ยานยนตรเพื่อใหผูขับขีเ่ ห็นไดเมื่อมาทีย่ านยนตร
ขอ ๖ การกําหนดทางหลวงหรือที่สาธารณะที่ใดเปนที่จอดยานยนตร และการกําหนดระยะเวลา
วิธีการเก็บคาธรรมเนียม อัตราคาธรรมเนียมการจอดยานยนตรซึ่งตองไมเกินอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง ให
จัดทําเปนประกาศใหประชาชนรับทราบ ประกาศดังกลาวใหมีผลใชบังคับเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ที่
สํานักงานเทศบาลตําบลแมสายแลวเจ็ดวัน
ขอ ๗ ผูใดจอดยานยนตรในที่จอดยานยนตรตองปฏิบัติตามระเบียบการจอดยานยนตร ดังตอไปนี้
(๑) ใหจอดยานยนตรภายในชองจอดตามชนิดของยานยนตร ที่พนักงานเจาหนาที่ไดกําหนดไว
ชองละหนึ่งคัน
(๒) ใหเสียคาธรรมเนียมจอดยานยนตรตามอัตราแตละประเภทของยานยนตรทกี่ ําหนดไวใน
ประกาศเทศบาลตําบลแมสาย
(๓) ใหจอดยานยนตรในที่จอดยานยนตรไดตามระยะเวลาที่ไดเสียคาธรรมเนียมไว
(๔) ถานํายานยนตรออกไปจากที่จอดยานยนตรกอนหมดกําหนดเวลาที่เสียคาธรรมเนียมไว
แลวจะเรียกคาธรรมเนียมคืนไมได และใหถือวาสิทธิการใชที่จอดยานยนตรครั้งนั้นสิ้นสุดลง
ขอ ๘ หามมิใหจอดยานยนตรในที่จอดยานยนตร เมื่อปรากฏวา
(๑) ยานยนตรนั้นบรรทุกวัตถุระเบิด สารเคมี แกส น้ํามันเชื้อเพลิง หรือสิ่งอื่นใด ชนิดที่นา
กลัวอันตราย
(๒) ยานยนตรนั้นมีขนาดหรือบรรทุกของยื่นเกินชองที่กาํ หนดไว
(๓) เกิดเพลิงไหมหรือภัยธรรมชาติในบริเวณทีจ่ อดยานยนตรแหงนั้น
ขอ ๙ หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ อันเปนการกีดขวางตอการจอดยานยนตรในทีจ่ อดยานยนตร เวน
แตไดรับการอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๑๐ ความในขอ ๗ และขอ ๘ มิใหใชบังคับแกยานยนตร ดังตอไปนี้
(๑) ยานยนตรกูภยั จากเหตุฉกุ เฉินหรือยานยนตรที่ใชในการดับเพลิงขณะปฏิบัติหนาที่
(๒) ยานยนตรของ หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มูลนิธิเพื่อการกุศล
หรือการสาธารณะ ซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูในเขตอําเภอแมสายและไดจอดขณะปฏิบัติหนาที่
(๓) ยานยนตรอื่นใดที่ไดรับการอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๑๑ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ตามขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองรอยบาทถึง
หนึ่งพันบาท
ขอ ๑๒ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามขอ ๕ ตองระวางโทษปรับตามกฎหมาย
วาดวยการจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล

-๔-

ขอ ๑๓ บรรดาความผิดตามเทศบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได ตาม
ระเบียบทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
ขอ ๑๔ เงินคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ใหตกเปนรายไดของเทศบาลตําบลแมสาย
ขอ ๑๕ เงินคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหใชเฉพาะเพื่อประโยชนในการจัดระเบียบการ
จอดยานยนตรตามเทศบัญญัตินี้ ตลอดจนอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชของสถานที่ดังกลาว การบูรณะทางหลวง
และสะพาน กับการชดใชเงินกูในการกอสรางและบูรณะทางหลวงและสะพานในเขตเทศบาลตําบลแมสายเทานั้น
ขอ ๑๖ เทศบัญญัตินี้ไมกระทบกระทั่งอํานาจของเจาพนักงานจราจรตามกฎหมายวาดวยการจราจร
ทางบกที่จะกําหนดการจราจรในที่จอดยานยนตรเปนการชั่วคราว
ขอ ๑๗ ใหนายกเทศมนตรีตาํ บลแมสายรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ
ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่ง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒

(ลงนาม) นายไศลยนต ศรีสมุทร
(นายไศลยนต ศรีสมุทร)
นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย
เห็นชอบ
(ลงนาม) นายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณทอง
(นายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณทอง)
ตําแหนง ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย

