
ท อต ๐๐๒๓.๔/ ว ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ถนนประซานิมิตร อต ๔๓๐๐๐

มิถุนายน ๒๔๖๔
เร่ือง กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้

เคล่ือนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเซตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๔๖๔ และกฎกระทรวงการมอบให้เอกซนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๔

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๔.๔/ว ๓๒๒๖

ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๔๖๔ จำนวน ๑  ชุด
ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 

จอดรถในท่ีจอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อนย้าย 
และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๔ และกฎกระทรวงการมอบให้เอกซนทำหน้าที ่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้ประกาศในราซกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๔๖๔ และมืผลบังคับใช้เม ื่อวันที่ ๖  เมษายน ๒๔๖๔ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด 
กฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าวทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหัวข้อ “หน่วยงานภายใน” 
“กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น” หมวด “ระเบียบ/กฎหมาย” โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด) บังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ 
ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไมให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถ 
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๔ และกฎกระทรวงการมอบให ้เอกซนทำหน้าท ี่เร ียกเก ็บ  
ค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้อย่างถูกต้อง จึงขอซักซ้อมแนวทาง 
การบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

(นาย«๙)ซ ฟพ'ยวํศรุสถุล)
รองผู้ว่าราซการจังหวัด ปฏบัต๊ราซการนทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดํดถ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
โทร ๐ ๔๔๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐ ๔๔๔๑ ๔๙๘๔
ผู้ประสานงาน นางศรัณย์ลักษณ์ ภูลวรรณ ๐ ๘๘๒ ๘๐๘ ๔๑๒
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กระทรวงมหาดไทย 
ถนนอํษฎางค์ กทม. ๑๐)0๐0

มิถุนายน 0๕๖๔
เร่ือง กฎกระทรวงกำหนตอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอตรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้ 

เคล่ือนย้ายรถ ค่าเคล่ือนย้ายในกรณีมิการเคล่ือนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค่กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวงการมอบให้เอกขนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองคํกร 
ปกครองส่วนทัองกิน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้วัาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
ลื่งที่ส่งมาควย ๑. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมิอ 

บังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายใบกรณีมิการเคลื่อนย้าย และคาดูแลรักษารถในเขต 
องค่กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. กฎกระทรวงการมอบให้เอกขนทำหน้าที่เรียกเก็บค ่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องกิน พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในท่ีจอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมิอบังคับ 
ไม่ให ้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมิการเคลื่อนย้าย และคาดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องล่ืน พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวงการมอบให้เอกซนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน 
องค์กรปกครองส่วนท้องลื่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราซก็จจานุเบกษา เมิอวันที ๕ เมษายน ๒๕๖๔ 
และมิผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งบี้ สามารถดาวนีโหลดกฎกระทรวงทั้งลองฉบับตังกล่าว 
ทางเว็บไซต์กรมส่งเสรีมการปกครองท้องลื่น หัวข้อ “หน่วยงานภายใน’’ “กองกฎหมายและระเบียบท้ลงลื่น” 
หมวด “ระเบียบ/กฎหมาย” หรอทาง QR Code ท้ายหนังสือบ้ี

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล่'วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องกิน (เทศบาล องค์การ 
บรีหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมิองพัทยY โม่รวมถงองค์การบริหารสวนจังหวัด) บังคับใช  ้
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในท่ีจัอดรถคๆใซัจ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไมไห้เคล่ือนย้ายรถ 
ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมิการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และกฎกระทรวงการมอบให้เอกซนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องกิน 
พ-ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างถูกต้อง จ่งฃอซักซ้อมแนวทางการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าว ดังบ้ี

๑. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรทในทีจอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมิอบังคับ 
ไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายใบกรณีมีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องกิน 
พ.ศ. ๒๕๖๙ มิสาระสำคัญ ดังบ้ี

๑.๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องล่ืนอาจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในท่ีจอดรถได้ 
ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปบ้ี

/ ๑. รถจักรยานยนต์...



ประ๓ ท ชั่วโมงละ/บาท หมายเหตุ
๑. รถจักรยานยนต์
๒. รถยนต์ขนาดไม่เกิน ๔ ล้อ
๓. รถยนต์ขนาด ๖  ล้อ
๔. รถยนต์ขนาดต้ังแต่ ๘ ล้อข้ีนไป
๕. ยาบพาหนะทางบกประ๓ ทล่ืน
ท่ีกำหนดในข้อบัญญัตท้องถ่ิน

๒0
๔ 0
d o

๑๒0
ให้เก็บไต้ไม่เกินอัตรา 
ตามประเภท ๑. -  ๔. 
โดยคำนงถึงจำนวนล้อ 

ของยานพาหนะน้ัน

เศษของช่ัวโมงให้คิดเป็นหน่ึงช่ัว!มง

๑.๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือ 
บังคับไมให้เคลื่อนย้ายรถไต้ไม่เกินอัตรา คับละ ๔00 บาท

ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเคลื่อนย้าfmiและไต้รับช้าระค่าเคล่ือนย้ายรถแล้ว จะเรียกเก็บ 
ค่าใช้จ่ายใบการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถอึกมืไต้

๑.๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถใน 
กรณีมืการเคลื่อนย้ายไต้ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปน้ี

ประเภท คันละ/บาท
๑. รถจักรยานยนต์ ๔๐๐
๒. รถยนต์ขนาดไม่เกิน ๔ ล้อ ๑,๔๐๐
๓. รถยนต์ขนาด ๖ ล้อ ๓,๐0๐
๔. รถยนต์ขนาดต้ังแต่ ๘ ล้อข้ึนไป ๔,๐๐๐
๕. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่นที่กำหนด ให้เก็บไต้ไม่เกินอัตรา
ในข้อบัญญ้ตท้องถ่ิน ตามประ๓ ท ๑. ๔.

โดยค์านึงถึง'จำนวนล้อ
ของยานพาหนะน้ัน

๑.๔ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดอัตราค่าดูแลรักษารถที่ถูกเคลื่อนย้าย 
ไต้ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปน้ี

ประ๓ ท วันละ/บาท หมายเหตุ

๑. รถจักรยานยนต์
๒. รถยนต์ขนาดไม่เกิน ๔ ล้อ
๓. รถยนต์ขนาด ๖  ล้อ
๔. รถยนต์ขนาดต้ังแต่ ๘ ล้อข้ึนไป
๔. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น
ท่ีกำหนดในช้อบัญญ้ตท้องถ่ิน

๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐

ให้เก็บไต้ไม่เกินอัตรา 
ตามประเภท ๑. -  ๔. 

โดยคำน๊งถึงจำนวนล้อ 
ของยานพาหนะน้ัน

การนับเวลาให้ถือว่ายี่สิบลื่ชั่วโมง 
เป็นหนึ่งวัน เศษของวันให้นับเป็น 
หน่ึงวัน

/ ๒. กฎกระทรวง...



๒. กฎกระทรวงการมอบให้เอกซนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๖๕๖๔ มีสาระสำคัญ คังน้ี

๒.๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
จอดรถแทบได้เฉพาะกรณีที่การมอบให้เอกชนทำหน้าที่ดังกล่าวจะมประสิทธิภาพสูงขึ้นและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินจะได้รับประโยชน์หรีอผลตอบแทนมากกว่าดำเนินการเอง

๒.๒ การมอบให้เอกซนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแทนให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นซอบซองลภาท้องถิ่น ภายได้เงื่อนไขตามที่กำหนด 
ไว้ในกฎกระทรวง

๒.๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำสัญญาในกรณีที่มการมอบให้เอกชน 
ท ำห น ้าท ี่เร ียก เก ็บ ค ่าธรรม เน ียม จอดรถแท น  ช ี่งใน ส ัญ ญ าอย ่างน ้อยต ้องม ีข ้อกำห น ดเก ี่ยวก ับ  
การวางหลักประกันในการปฏิบ ัต ิตามสัญญา เหตุแห ่งการเลิกสัญญา เบี้ยปรับ และสาระสำคัญอื่น  
ตามท่ีกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ินและสำนักงาบอัยการสูงสุดร่วมกันกำหนด

๒.๔ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพี่อกำหนดอัตรา 
และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับการมอบให้เอกซนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
แต่ต้องไม่เก็นอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้เอกชน 
ทำหน้าท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๔ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศหลักเกณฑ์วิธีการมอบให้เอกซนทำหน้าที ่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนตามข้อ ๒.๒ รวมทั้งให้เป็ดเผยสัญญาตามข้อ ๒.๓ ให้ประซาซนทราบ 
เป็นการท่ัวไปทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะใช้บังคับกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าว 
ในเซตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของตน จะต้องดำเนินการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพี่อจัดระเบียบการจอดรท 
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเซตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๒ สำหรับเทศบาล 
ตำบลและองค์การบรีหารส่วนตำบล จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำ 
กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและ 
องค์การบรีหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๖๓ ก่อนด้วย

๔. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้เอกซบทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ 
แทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการมอบให้เอกขนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ 
แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่จะต้องมีการจัดทำสัญญาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/กับเอกขบ...



กับเอกซน ดู่งตามข้อ ๔ ซองกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว กำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน  
และสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันกำหนดรายละเอียดและสาระสำคัญที่จำเป็นในสัญญา ขผะนี้อยู่ในระหว่าง 
ขั้นตอนการประสานงานกับสำนักงานอัยการสูงสุดเพ่ือร่วมกันจัดท้าร่างสัญญามอบให้เอกซนทำหน้าท่ีเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากดำเนินการแล้วเสร็จกระทรวงมหาดไทย 
จะแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให ้นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก ี่ยวข้อง 
ในเขตพ้ีนท่ีทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลศ) 
'นลัคกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
โทร/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๖ 
ผู้ประสานงาน นางสาวบภัสร ไพรรุณ 
โทร. ๐๘-๙๖๑๖-๒๖!อ๑



หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา ๕ เมษายน ๒๕๖๔เล่ม ๑๓๘ ตอนท่ี ๒๔

กฎกระทรวง
กำหนดสัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในท่ีจอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใข้เค1องมอบังคับไม่ให้เคล่ือนย้ายรถ 

ค่าเคลื่อนย้ายใบกรณึมการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๖๔

อาคัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๓) มาตรา ๙ วรรคสาม และมาตรา ๑๔ วรรคหบ่ีง 
แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปบ้ี

ช้อ ๑ กฎกระทรวงบ้ีIห้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเบีบตันไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลกกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความใบพระราชบัญญัติจัดระเบียบ 

การจอดยาบยนตรีในเขตเทศบาลและสุชาภบาล พ.ศ. ๒๕๐๓
ข้อ ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดสัตราค่าธรรมเนียมจอดรถใบที่จอดรถได้ 

ไม่เกินสัตรา ดังต่อไปบ้ี
ประ๓ ห ช่ัวโมงละAภท หมายเหตุ

๑. รถจักรยาบยนต์ 
๒. รถยนต์ขนาดไม่เกิน ๔ ล้อ 
๓. รถยนต์ขนาด ๖ ล้อ 
๔. รถยนต์ขนาดต้ังแต่ ๘ ล้อช้ืนไป 
๕. ยานพาหนะทางบกประเภทอ๋ึน 

ท่ีกำหนดใบข้อบัญญ้ติท้องถ่ิน

๒๐
๔๐
๘๐

๑๒๐
ให้เก็บได้ไม่เกินอัตรา 
ตามประ๓ท ๑. - ๔. 
โดยค์านีงถงจำนวนล้อ 

ของยานพาหนะน้ัน

เศษของช่ัวโมงให้คิดเบีน 
หน่ีง'ช่ัวโมง

ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดสัตราค่าใช้จ่ายในการใข้เครองมอบังคับ 
ไม่ให้เคล่ือนย้ายรถได้ไม่เกินสัตรา คับละ ๕๐๐ บาท



ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถและได้รับข้าระค่าเคลื่อนย้ายตามข้อ ๕ แล้ว 
จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามวรรคหน่ึงอกมีได้

ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายใบการเคลื่อนย้ายในกรณ ี
มีการเคล่ือนย้ายได้ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปบ้ี

หน้า ๗
เล่น ๑๓๘ ตอนท่ี ๒๔ ก ราซกิจจานุเบกษา ๔ เมษายน ๒๔๖๔

ประ๓ท ดันละ/บาท
๑. รถจ้กรยานยนต์ 
๒. รถยนต์ขนาดไม่เกิน ๔ ล้อ 
๓. รถยนต์ขนาด ๖ ล้อ 
๔. รทยนต์ขนาดดังแต่ ๘ ล้อข้ึนไป 
๔. ยานพาหนะทางบกประเภทยีนท่ีกำหนด 

ใบข้อบัญญ้ตท้องถ่ิน

๔00
๑,๔00
๓,000
๔,000

ให้เก็บได้ไม่เกินอัตราตามประ๓ท ๑. - ๔. 
โดยคำน้งถงจำบวบล้อของยาบพาหนะน้ัน

ข้อ ๖  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดอัตราค่าดูแลรักษารถที่ถูกเคลื่อนย้ายได ้
ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปบ้ี

ประ๓ท วันละ/บาท หมายเหตุ
๑. รถจักรยานยนต์ 
๒. รถยนต์ขนาดไม่เกิน ๔ ล้อ 
๓. รถยนต์ขนาด ๖ ล้อ 
๔. รถยนต์ขนาดต้ังแต่ ๘ ล้อข้ึนไป 
๔. ยานพาหนะทางบกประ๓ทอน 

ท่ีกำหนดในข้อนัญญ้ตท้องถ่ิน

๒00
๓00
๔00

ให้เก็บได้ไม่เกินอัตรา 
ตามประเภท ๑. - ๔. 
โดยคำบงถงจำนวนล้อ 

ของยานพาหนะน้ัน

การนับเวลาให้ถอว่า 
ยีสิบล่ืข่ัวโมงเป็นหน่ึงวัน 
เศษของวันให้คํดเป็น 
หน่ึงวัน

ให้ไว้ ณ ว้นท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 
พลเอก อบุพงษ์ เผ่าจ้นดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



หมายเหตุ ะ- เหตุผลใบการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๙ 
วรรคสาม แห่งพระราซบัญญัติจัดระเบยบการจอดรถใบเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๖๒ 
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอำนาจตราข้อบัญญัติท้องทนเท่ีอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถ 
ในท่ีจอดรถ และเรียกเกิบค่าใช้จ่ายในการใช้เครีองมือบังคับไม่ให้เคล่ือนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายใบกรณ ี
มืการเคล่ือนย้าย และค่าดูแลรักษารถ ช่ีงอัตราท่ีกำหนดไว้ใบข้อบัญญัติท้องถ่ินดังกล่าวต้องไม่เกินอัตรา 
ท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวง จงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี

หน้า ๘
เล่ม ๑๓๘ ตอบท่ี ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๔ เมษายน ๒๔๖๔



เล่ม ๑๓๘ ตอนท่ี ๒๔ ก
หน้า ๙

ราฃกิจจาบุเบกษา ๔ เมษายน ๒๔๖๔

^  ;

กฎกระทรวง
การมอบให้เอก*ชนทำหน้าท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ 

แทบองค์กรปกครองส่วนห้องถ'น 
พ.ศ. ๒๔๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐  และมาตรา ๑๔ วรรคหน่ีง แห่งพระราขบัญญัติ 
จ ัดระเบ ียบการจอดรถในเขตองค ์กรปกครองส ่วนห ้องถ ิ่น  พ.ศ. ๒๔๖๒ รัฐมนตรีว ่าการ 
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงใว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใบราขกิจจาบุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกซนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

จอดรถแทนไต้เฉพาะกรณ ีท ี่การมอบให ้เอกขนทำหน้าท ี่ด ังกล่าวจะมีประสิทธีภาพสูงข ึ้นและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะไต้รับประโยขน์หรือผลตอบแทบมากกว่าดำเน้นการเอง

ข้อ ๓ การมอบตามข้อ ๒ ให้ดำเน้นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์กรปกครอง 
ส่วนห้องถ่ินกำหนดใดยความเห็นขอบของสภาท้องถ่ิน ซี่งอย่างน้อยต้องมีรายการและอยู่ภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปน้ี

(๑) ขอบเขตหรือพื้นที่ที่จะมอบให้เอกขนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน 
(๒) ต้องเปีดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติสามารถเข้ายื่นข้อเสนอไต้อย่างกว้างขวาง เปีดเผย 

และกำหนดกระบวบการในการคัดเลือกให้ชัดเจน
(๓) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นข้อเสนอซี่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการกีดกัน 

การแข่งชันโดยเสรี
(๔) ประโยชน์หรือผลตอบแทนที่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นประสงค์จะไต้รับหรือที่ผู้ยื่น 

ข้อเสนอจะมอบให้แก,องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน
(๔) รายละเอียดของวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถที่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น 

หรือผู้ย่ืบข้อเสนอประสงค์จะดำเน้นการ



(๖) ระยะเวลาการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน ในกรณ  ี
ที่ประสงค์จะให้ระยะเวลาฃี้นอยู่กับวิธีการจัดเก็บและการลงทุน ต้องระบุไว้ให้ซัดเจน

ข้อ ๔ ใบการมอบให้เอกซนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทบ ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนห้องถิ่นจัดทำเป็นสัญญาชี่งอย่างน้อยต้องมีข้อสัญญาเกี่ยวกับการวางหลักประกันในการปฏินัติการ 
ตามสัญญา เหตุแห่งการเลิกสัญญา เบ้ียปรับ และสาระสำคัญอื่นตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองห้องถ่ิน 
และสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันกำหนด

ข้อ ๔ ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นจะมอบให้เอกซนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
จอดรถแทบองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน ให้องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินตราข้อบัญญ้ตห้องถ่ินเท่ีอกำหนด 
อัตราและวิธ ีการเร ียกเก ็บค ่าธรรมเน ียมให ้สอดคล้องก ับการมอบให ้เอกซนทำหน้าท ี่เร ียกเก ็บ  
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว แต่ต้องใม่เกินอัตราท่ีกำหนดในกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง

ข้อ ๖  ให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ ๓ รวมท้ัง 
เป็ดเผยสัญญาตามข้อ ๔ ให้ประซาซนทราบเป็นการทั้วใปทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซององค์กร 
ปกครองส่วนห้องถ่ินน้ัน

หน้า ๑๐
เล่ม ๑๓๘ ตอนท่ี ๒๔ ก ราชกจิจาบเุบกษา ๔ เมษายน ๒๔๖๔

ให้ไว้, ณ วันท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



๕ เมษายน ๒๕๖๔
หนา ๑ ร)

เล่ม ๑๓๘ ตอนท่ี ๒๔ ก ราซกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใข้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่มาตรา ๑ 0  แห่งพระราชบัญญัติ 
จัดระเปียบการจอดรถในเฃตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อาจมอบให้เอกขบทำหน้าท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเปียมจอดรถแทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ที่กำหนดในกฎกระทรวง ขึ๋งอย่างน้อยต้องปีมาตรการประกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรการฟ้องกันการเรียกเก็บค่าธรรมเปียมจนเป็นภาระแก่ประขาซบเกินสมควร และมาตรการการแข่งขับ 
อย่างเป็นธรรม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี


