


- ร่าง - 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย 

เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566 

----------------------- 
  

 
หลักการ 

 เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย 
พ.ศ. 2566 ขึ้นใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย 
 

 
เหตุผล 

 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอด
รถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 139 ตอนพิเศษ 48 ง หน้า 6 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยประกาศให้ ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบ
การจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย จึงเห็นเป็นการสมควร
กำหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ อัตราค่าธรรมเนียม การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สายให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับหน้าที่อำนาจในการให้บริการสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาการจราจร และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จึงตราเทศบัญญัตนิี้ 

 

 



- ร่าง - 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย 

เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566 
--------------- 

 โดยที ่เห ็นเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ จัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาล          
ตำบลแม่สายและอัตราค่าธรรมเนียม ให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่และอำนาจในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 (2/1) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62 และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบมาตรา 7       
และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2564 อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 
ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ          
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลแม่สาย จึงตราเทศบัญญัติไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตำบลแม่สาย ในการประชุมสภาเทศบาล ........................................................... และโดยความเห็นชอบของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขต
เทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566” 
 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลแม่สาย 
 ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ หรือข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้ง หรือบังคับ
ใช้อยู่ก่อนเทศบัญญัตินี้ให้เป็นอันยกเลิก และให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

หมวด 1  
บททั่วไป 

 ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
 “รถ” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขต
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในทางเกษตรกรรม  
 “ที่จอดรถ” หมายความว่า ที่ที่เทศบาลตำบลแม่สายกำหนดไว้เป็นที่จอดรถ หรือที่ที่มีเครื่องหมาย
อนุญาตให้จอดรถได้ ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายประกาศกำหนด  

“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า อัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ 
 “ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ 

“ค่าเคลื่อนย้าย” หมายความว่า ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อนย้ายรถ 
 “ค่าดูแลรักษารถ” หมายความว่า ค่าดูแลรักษารถที่ถูกเคลื่อนย้าย 
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 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า 
 (1) นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย และรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
 (2) ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายแต่งตั้ง 
 “เอกชน” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ประสงค์ทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จอดรถแทนเทศบาลตำบลแม่สาย 

หมวด 2 
การจัดระเบียบการจอดรถ 

 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ 6 ระเบียบการจอดรถในที่จอดรถตามระยะเวลาท้ายเทศบัญญัตินี้ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้จอดรถในช่องจอดรถตามประเภทของรถ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ 
(2) ให้เสียค่าธรรมเนียมจอดรถตามข้อ 5 
(3) ถ้านำรถออกไปจากท่ีจอดรถก่อนหมดเวลาที่เสียค่าธรรมเนียมไว้แล้ว จะเรียกค่าธรรมเนียมคืน

ไมไ่ด้และให้ถือว่าสิทธิการจอดรถในที่จอดรถครั้งนั้นสิ้นสุดไป 
ข้อ 7 ห้ามจอดรถในทางหลวงหรือที่สาธารณะ ที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิได้ประกาศกำหนดให้

เป็นที่จอดรถ 
ข้อ 8 หากปรากฏผู้ฝ่าฝืนจอดรถตามข้อ 7 ให้พนักงานเจ้าพนักงานที่ดำเนินการใช้การใช้เครื่องมือ

ไมใ่ห้เคลื่อนย้าย โดยให้ผู้ฝ่าฝืนเสียค่าในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้          
ข้อ 9 หากการจอดรถในที่ห้ามจอดรถ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดปัญหาการจราจร ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถ และให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองเสียค่าเคลื่อนย้ายตามบัญชีท้ายเทศ
บัญญัตินี้  

โดยให้เก็บรักษารถที่มีการเคลื่อนย้ายไว้ ณ สำนักงานหรือสถานที่ที่จัดให้เป็นที่จอดรถ หรือสถานที่อ่ืน
ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายประกาศกำหนด 
 ข้อ 10 กรณีการเคลื่อนย้ายรถตามข้อ 9 หากเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองไม่นำรถออกจากสถานที่
ดูแลรักษารถ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าดูแลรักษารถจากเจ้าของรถหรือผู้ครอบครอง ตามบัญชีท้าย
เทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ 11 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับรถประเภท ดังต่อไปนี้ 

(1) รถที่มีเครื่องหมายราชการของเทศบาลตำบลแม่สาย  
(2) รถพยาบาลและรถฉุกเฉินของสถานพยาบาลที่จอดรถหรือหยุดรถในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
(3) รถที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(4) รถหน่วยงานราชการอ่ืน 

หมวด 3 
การมอบเอกชน 

 ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย นายกเทศมนตรี
ตำบลแม่สาย โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแม่สาย อาจมอบให้เอกชนทำหน้าที ่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลตำบลแม่สายได้ หากเห็นว่าเทศบาลตำบลแม่สายจะได้ประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนมากกว่าดำเนินการเอง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และเงื ่อนไขการมอบเอกชน เป็นไปตามประกาศที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายกำหนด 
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 ข้อ 13 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการมอบเอกชน อย่างน้อยต้องมีรายการตามที่
กำหนดไว้ตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 ข้อ 14 อัตราค่าธรรมเนียม กรณีมอบให้เอกชนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน ให้เป็นไปตาม
อัตราที่กำหนดตามข้อ 5 
 ข้อ 15 วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม กรณีมอบให้เอกชนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน ให้เรียก
เก็บ ณ ที่จอดรถเท่านั้น 

หมวด 4 
เบ็ดเตล็ด 

 ข้อ 16 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย และรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย มีอำนาจว่ากล่าว
ตักเตือนหรือเปรียบเทียบตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน 
 ข้อ 17 ให้ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ มีอำนาจสั่งให้ผู้จอดรถในที่ที่มีกฎหมายห้ามจอดรถตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทาง
บก หรือที่ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นที่จอดรถ ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถหรือใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ 
หรือเคลื่อนย้ายรถตามข้อ 9  
 ข้อ 18 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 ข้อ 19 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายรักษาการตามเทศบัญญัตินี ้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ 
ประกาศ คำสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่................. เดือน........................ พ.ศ............. 
 
 

                
            (นายชัยยนต์  ศรีสมุทร) 

           นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
 

 
                 เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ) 
            (..........................................) 
    นายอำเภอแม่สาย ปฏิบัติราชการแทน 
          ผูว้่าราชการจังหวัดเชียงราย 
      วันที่......เดือน..................พ.ศ..........   
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถ 
เทศบาลตำบลแม่สาย 

--------------- 

1. อัตราค่าธรรมเนียมจอดรถ 

ประเภท ชั่วโมงแรก/บาท ชั่วโมงท่ีสองเป็นต้นไป 
ชั้วโมงละ/บาท 

หมายเหตุ 

1. รถจักรยานยนต์ 
2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 
3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 
4. รถยนต์ขนาดตั้งแต ่8 ล้อข้ึนไป 
5. ยานพาหนะท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในทาง
เกษตรกรรม 

5 
5 

10 
20 

ตามจำนวนล้อ 

5 
10 
20 
20 

ตามจำนวนล้อ 

เศษของชั่วโมง
ให้คิดเป็น 
หนึ่งชั่วโมง 

 
ล้อละ 5 บาท 

 

2.   ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ อัตราคันละ 200 บาท 
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บัญชีอัตราค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อนย้ายรถ 
เทศบาลตำบลแม่สาย 

--------------- 

1. อัตราค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อนย้ายรถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเภท คันละ/บาท หมายเหตุ 
1. รถจักรยานยนต์ 
2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 
3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 
4. รถยนต์ขนาดตั้งแต ่8 ล้อขึ้นไป 
5. ยานพานะที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในทางเกษตรกรรม 

200 
1,500 
3,000 
5,000 

ตามจำนวนล้อ 

 
 
 
 

ล้อละ 100 บาท 
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บัญชีอัตราค่าดูแลรักษารถที่ถูกเคลื่อนย้าย 
เทศบาลตำบลแม่สาย 

--------------- 

1. อัตราค่าดูแลรถที่ถูกเคลื่อนย้าย 

ประเภท วันละ/บาท หมายเหตุ 
1. รถจักรยานยนต์ 
2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 
3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 
4. รถยนต์ขนาดตั้งแต ่8 ล้อขึ้นไป 
5. ยานพานะที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในทางเกษตรกรรม 

100 
300 
500 

1,500 
ตามจำนวนล้อ 

 
 
 
 

ล้อละ 50 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) 
 โทรศัพท์ 0-5373-1288 ต่อ 141 , 207 โทรสาร 0-5373-1288 ต่อ 5 

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย 
เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566 

ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 

***************** 

  คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  หน้าข้อความ 

      1.  เพศ     
        ชาย       หญิง 

      2.  อายุ   
        ต่ำกว่า 20 ป ี      2๑ – 40 ป ี  
        41 – 60 ป ี      61 ปีขึ้นไป  

 ๓.  อาชีพ 
        นักเรียน / นักศึกษา     รับราชการ / พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ 
        พนักงาน ลูกจ้าง บริษัทเอกชน    ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว        
        อ่ืน ๆ ระบุ ....................................................................................................................... 

      ๔.  เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขต
      เทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566 หรือไม่ 

       เห็นด้วย 
       ไม่เห็นด้วย  เนื่องจาก......................................................................................................  
           ............................................................................................................................. ........... 

                 เหตุผล / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
            .............................................................................................................................. ........... 

   .................................................................................................................... ..................... 

 

 

                 ทุกความเห็นและข้อเสนอแนะจะถูกรวบรวมไปวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณา 

       ก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป 

ขอขอบพระคุณสำหรับความคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้ 



 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ)  
 โทรศัพท์ 0-5373-1288 ต่อ 141 , 207 โทรสาร 0-5373-1288 ต่อ 5 

ช่องทางเข้าทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย                    
เรื่อง  การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566 

----------------------- 

 
Scan QR Code  หรือคลิ๊กที่ลิ้งก์  https://forms.gle/mfU27e4pYBg8Rh2V7 

เพื่อร่วมทำแบบสอบถามความคิดเห็นผ่านทาง Google From 
 
 

 
Scan QR Code  หรือคลิ๊กที่ลิ้งก์  https://shorturl.asia/4xYNt 

เพื่อเข้าถึงข้อมูล 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติ  
เทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566 

 

   1 ความคิดเห็นของคุณมีค่า ทุกความเห็นมีความหมาย 

ทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจะถูกรวบรวมไปวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณา 
ก่อนประกาศบงัคับใช้ต่อไป 

ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ 

https://forms.gle/mfU27e4pYBg8Rh2V7
https://shorturl.asia/4xYNt

