
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลจอหอ 

เรื่อง  จัดระเบียบการจอดยานยนต์ 

  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

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

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔  แห่งพระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขต

เทศบาลและสุขาภิบาล   พ.ศ.๒๕๐๓  มาตรา  ๖๐   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ เทศบาลต าบล

จอหอ    จึงตราเทศบัญญัติไว้    โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลจอหอ   และโดยความเห็นชอบของ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล

ต าบลจอหอ  พ.ศ. ๒๕๔๔” 

  ข้อ ๒. ให้ใช้เทศบัญญัตินี้ในเขตเทศบาลต าบลจอหอ     เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่

ส านักงานเทศบาลต าบลจอหอแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ ๓. ในเทศบัญญัตินี้ 

  “จอดยานยนต์”  หมายความรวมถึง  หยุดยานยนต์ เว้นแต่การหยุดนั้นเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือ

เหตุสุดวิสัย   และไม่สามารถน ายานยนต์นั้นเคลื่อนที่ไปไม่ได้ 

  “ที่จอดยานยนต์”  หมายความว่า    ที่ที่เทศบาลต าบลจอหอ    ก าหนดและจัดไว้เป็นที่จอด

ยานยนต์ตามเทศบัญญัตินี ้

  “ยานยนต์”  หมายความว่า  รถยนต์ทุกชนิด  รวมถึงรถจักรยานยนต์และรวมถึงพ่วงตู้  พ่วงข้าง  

ที่ใช้ส าหรับยานยนต์ชนิดนั้นๆ  ด้วย 

  “มาตรจอดรถยนต์”  หมายความว่า  เครื่องมือจักรกลที่ เทศบาลต าบลจอหอ  ใช้เก็บ

ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์  ณ ที่จอดยานยนต์ 

  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า 

  (1)  นายกเทศมนตรี 

  (2)  พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการจราจรตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

  (3)  พนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งตั้ง 

 

  



  ข้อ ๔  ให้ก าหนดถนนและบริเวณต่อไปนี้เป็นที่จอดยานยนต์ 

  - ถนนเจนจบทิศตลอดสาย 

  ให้นายกเทศมนตรีต าบลจอหอมีอ านาจออกประกาศก าหนดถนนและบริเวณที่จัดไว้เป็นที่จอด

ยานยนต์ตามเทศบัญญัตินี้  และให้ติดประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลจอหอ 

  ข้อ ๕  ผู้ใดจอดยานยนต์ไว้ในที่จอดยานยนต์  ต้องปฏิบัติตามระเบียบการจอดยานยนต์

ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ให้จอดยานยนต์ภายในช่องตามชนิดของยานยนต์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดไว้

ช่องละ ๑ คัน 

(๒)  ระหว่างเวลา  ๐๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  ให้เสียค่าธรรมเนียมโดยวิธีใส่เหรียญกษาปณ์

ของรัฐบาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดลงในมาตรจอดรถยนต์  หรือให้เสียค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์แก่

เจ้าหน้าที่  ซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ออกบัตรหลักฐานให้และแสดงไว้ในที่เห็นได้ง่าย 

 (๓)  ถ้าน ายานยนต์ออกไปจากที่จอดยานยนต์ก่อนก าหนดเวลาที่ เสียค่าธรรมเนียมไว้

แล้วจะเรียกค่าธรรมเนียมคืนไม่ได้  และให้ถือว่าสละสิทธิการใช้ที่จอดยานยนต์  และให้การจอดยานยนต์ครั้งนี้

สิ้นสุดลง 

  ข้อ ๖  ห้ามจอดยานยนต์ในที่จอดยานยนต์ระหว่างเวลา  ๐๕.๐๐ – ๐๒.๐๐ น.  เมื่อปรากฏว่า 

   (1)  ยานยนต์นั้นได้จอดในที่จอดยานยนต์เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 ชั่วโมง  เว้นแต่

ยานยนต์ขององค์การโทรศัพท์  การประปา  การไฟฟ้า  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  และเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เข้ามา

ปฏิบัติหน้าที่โดยฉุกเฉิน 

   (2)  ยานยนต์ที่บรรทุกวัตถุระเบิดหรือน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดน่ากลัวอันตราย 

   (3)  เมื่อเกิดไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติร้ายแรงบริเวณท่ีจอดยานยนต์นั้น 

   (4)  จอดยานยนต์เพื่อค้าขายสินค้าที่บรรทุกมา 

   (5)  ยานยนต์นั้นบรรทุกสิ่งของยื่นเกินช่องแห่งเขตที่ก าหนดไว้ 

  ข้อ 7  ห้ามผู้ขับขี่จอดยานยนต์ในที่จอดยานยนต์เกินก าหนดเวลาที่ตนได้เสียค่าธรรมเนียมไว้ 

  ข้อ 8  ห้ามผู้ใดกระท าการใดๆ   อันเป็นการกีดขวางต่อการจอดยานยนต์ในที่จอดยานยนต์  

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  ข้อ 9  ผู้ใดจอดยานยนต์ในที่จอดยานยนต์ระหว่างเวลา  05.00 – 20.00 น.  ต้องเสีย

ค่าธรรมเนียม  ตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ 

  ข้อ 10  ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์แก่ยานยนต์ดังต่อไปนี้ 

   (1)  ยานยนต์ที่ใช้ในการพยาบาลของโรงพยาบาล  ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ

พยาบาล 

 



   (2)  ยานยนต์ที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่ปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ 

   (3)  ยานยนต์ที่ใช้ในการดับเพลิงหรือท าหน้าที่ดับเพลิง 

   (4)  ยานยนต์เก็บขยะและสิ่งปฏิกูล  ซึ่งอยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของ

ส านักงานเทศบาลต าบลจอหอ 

   (5)  ยานยนต์ของเทศบาลต าบลจอหอ  ขณะปฏิบัติการตามหน้าที่ 

  ข้อ 11  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้มีความผิดตามมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการ

จอดยานยนต์  ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล  พ.ศ. 2503 

  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้หยุดยานยนต์ในที่จอดยานยนต์หรือ

บริเวณใกล้เคียง  เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียค่าธรรมเนียม   หรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือให้ไปชี้แจงเกี่ยวกับการ

ฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ภายใน  24  ชั่งโมง  นับแต่เวลาออกค าสั่งมีความผิดตามมาตรา 8  แห่งพระราชบัญญัติจัด

ระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล  พ.ศ. 2503 

  ข้อ 12  ให้นายกเทศมนตรีต าบลจอหอมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มี

อ านาจออกประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับเพ่ือการปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลจอหอ

นี้ 

  ประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นั้นเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ ส านักงานเทศบาล

ต าบลจอหอให้ใช้บังคับได้ 

 

     ประกาศ   ณ วันที่  15  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2544 

 

      (ลงชื่อ)     ทองหล่อ   จอมจอหอ 

             (นายทองหล่อ  จอมจอหอ)  

                นายกเทศมนตรีต าบลจอหอ 

 

            เห็นชอบ 

             สุวัฒน์  โชคสุวัฒนสกุล 

         (นายสุวัฒน์  โชคสุวัฒนสกุล) 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด   รักษาราชการแทน 

       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ 

 

ประเภทรถยนต์ ชั่วโมงแรก/ 

บาท 

ชั่วโมงต่อไป/ 

บาท 

หมายเหตุ 

 

รถจักรยานยนต์ 

รถยนต์ขนาดไม่เกินสี่ล้อ 

รถยนต์ขนาดหกล้อ 

รถยนต์ขนาดแปดล้อ 

รถยนต์ขนาดสิบล้อ 

รถยนต์ขนาดเกินสิบล้อ 
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เศษของชั่วโมงให้คิด

เป็น ๑ ชั่วโมง 

 


