๑

เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเชียงราย
เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต
พุทธศักราช ๒๕๒๓

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ และ
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พุทธศักราช ๒๕๐๓
และพระราชกฤษฎี ก าให ใ ช พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บการจอดยานยนต ใ นเขตเทศบาลและสุ ข าภิ บ าล
พุทธศักราช ๒๕๐๓ ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย พ.ศ. ๒๕๒๓ มาตรา ๓ เทศบาลเมืองเชียงราย
จึงตราเทศบัญญัติไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาเทศบาลเมืองเชียงราย และโดยอนุมัติของผูวาราชการ
จังหวัดเชียงราย ดังตอไปนี้
ขอ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต พุทธศักราช ๒๕๒๓”
ขอ ๒.ให ใชเทศบัญญัตินี้ ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย เมื่ อไดประกาศไวโดยเป ดเผย
ที่สํานักงานเทศบาลเมืองเชียงราย แลว ๗ วัน
ขอ ๓. ในเทศบัญญัตินี้
“จอดยานยนต” หมายความรวมถึง หยุดยานยนต เวนแตการหยุดนั้นจะเกิดขึ้นโดย
อุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย และจะนํายานยนตนั้นเคลื่อนที่ไปไมได
“ที่จอดยานยนต” หมายความวา ที่ที่เทศบาลเมืองเชียงรายกําหนดและจัดไวเปนที่
จอดยานยนตตามเทศบัญญัตินี้
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา
๑. นายกเทศมนตรี
๒. พนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่ควบคุมการจราจรตามกฎหมาย วาดวยการจราจรทางบก
๓. พนักงานเทศบาลซึ่งคณะเทศมนตรีแตงตั้ง
“มาตรจอดรถ” หมายความวา เครื่องมือจักรกลที่เทศบาลเมืองเชียงรายใชเก็บ
คาธรรมเนียม การจอดยานยนต ณ ที่จอดยานยนต
“ยานยนต” หมายความวา รถยนตทุกชนิด รวมถึงรถจักรยนตและรวมถึง พวงทาย
พวงขาง ที่ใชสําหรับยานยนตชนิดนั้นๆ ดวย

๒
ขอ ๔. ใหกําหนดถนนและบริเวณตอไปนี้เปนที่จอดยานยนต
๑. ถนนพหลโยธิน
ตั้งแตสี่แยกแมกรณถึงหาแยกอนุสาวรียฯ
๒. ถนนธนาลัย
ตลอดสาย
๓. ถนนบรรพปราการ
ตลอดสาย
๔. ถนนอุตรกิจ
ตลอดสาย
๕. ถนนไตรรัตน
ตลอดสาย
๖. ถนนสุขสถิตย
ตลอดสาย
๗. ถนนภักดีณรงค
ตลอดสาย
๘. ถนนสนามบิน
ตลอดสาย
๙. ถนนประสพสุข
ตลอดสาย
๑๐. ถนนงําเมือง
ตลอดสาย
๑๑. ถนนสิงหไคลและถนนรัตนาเขต
ตลอดสาย
๑๒. ถนนเอเชียสาย ๑
ตั้งแตหาแยกอนุสาวรียถึงสะพานแมนา้ํ กก
๑๓. ถนนหนาโรงภาพยนตรเชียงรายรามา ๑
๑๔. ถนนเรืองนครและถนนอิสรภาพ
ตลอดสาย
ให น ายกเทศมนตรี อ อกประกาศกํ า หนดถนนและบริ เ วณที่ จั ด ไว เ ป น ที่ จ อดยานยนต ต าม
เทศบัญญัตินี้โดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลเมืองเชียงราย
ขอ ๕. ผูใดจอดยานยนตในที่จอดยานยนต ตองปฏิบัติตามระเบียบการจอดยานยนตดังตอไปนี้
๑. ใหจอดรถยนตภายในชอง ตามชนิดของยานยนต ที่พนักงานเจาหนาที่ไดกําหนดไว
ชองละหนึ่งคัน
๒.ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. ใหเสียคาธรรมเนียม โดยวิธีใสเหรียญ
กษาปณของรัฐบาล ที่พนักงานเจาหนาทีก่ ําหนดลงในมาตรจอดยานยนต ใหเสียคาธรรมเนียมจอดยานยนตแก
พนักงานเจาหนาที่ และใหพนักงานเจาหนาที่ออกบัตรหลักฐานใหและใหแสดงไวในที่เห็นงาย
๓. ถานํายานยนตรออกจากที่จอดยานยนตกอนกําหนดเวลาที่เสียคาธรรมเนียมไวแลว
จะเรียกคาธรรมเนียมคืนไมได และใหถือวาสละสิทธิการใชที่จอดยานยนตครั้งนั้นสิ้นสุดลง
ข อ ๖. ห า มจอดยานยนต ใ นที่ จ อดยานยนต ร ะหว า งเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึ ง เวลา ๑๘.๐๐ น.
เมื่อปรากฏวา
๑. ยานยนตนั้นจอดในที่จอดยานยนตเปนเวลาติดตอกัน ๓ ชั่วโมงแลว เวนแตยานยนต
ขององคการโทรศัพท การประปา การไฟฟา และเจาหนาที่ดับเพลิงขณะปฏิบัติการตามหนาที่
๒. ยานยนตนนั้ บรรทุกวัตถุระเบิดหรือน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดนากลัวอันตราย
๓. เกิดเพลิงไหมหรือภัยธรรมชาติในบริเวณทีจ่ อดยานยนตแหงนัน้
๔. ยานยนตนนั้ บรรทุกของอื่นเกินชองแหงเขตที่กําหนดไว

๓
ขอ ๗. หามผูขับขี่ยานยนตจอดยานยนตในที่จอดยานยนตเกินกําหนดเวลาที่ตนไดเสีย
คาธรรมเนียมไว
ขอ ๘. หามผูใดกระทําการใดๆ อันเปนการกีดขวางตอการจอดยานยนตในที่จอดยานยนต
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๙. ผูใดจอดยานยนตในที่จอดยานยนตระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. ตองเสีย
คาธรรมเนียมตามอัตราทายเทศบัญญัตินี้
ขอ ๑๐. ใหยกเวนคาธรรมเนียมการจอดยานยนตแกยานยนตดังตอไปนี้
๑. ยานยนตของเทศบาลเมืองเชียงรายขณะปฏิบัติการตามหนาที่
๒. ยานยนตของโรงพยาบาล องคการโทรศัพท การประปา การไฟฟาและของ
เจาหนาทีด่ ับเพลิงขณะปฏิบตั ิการตามหนาที่ของหนวยงานนั้น
๓. ยานยนตทใี่ ชกระทําหนาที่ในขณะปฏิบตั ิการตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๑๑. ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ มีความผิดตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการ
จอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบบาท
ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งใหหยุดยานยนตในที่จอดยานยนตหรือ
บริเวณใกลเคียงเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียคาธรรมเนียมหรือไมปฏิบัติตามหนังสือสั่งการใหไปชี้แจงเกี่ยว
ดวยการฝาฝนเทศบัญญัตินี้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแตเวลาออกคําสั่งดังกลาวมีความผิดตามมาตรา ๘
แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหารอยบาท
ขอ ๑๒. ใหนายกเทศมนตรีเมืองเชียงราย มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
(ลงชื่อ)

อนุมัติ

วีรเดช ทรงชัยกุล
(นายวีรเดช ทรงชัยกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองเชียงราย

สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) รอยตรี เพชร คุมสอน
(เพชร คุมสอน)
ปลัดจังหวัดรักษาราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย

(ลงชื่อ) ทองยิ้ม มาลากุล ณ อยุธยา
(นางทองยิ้ม มาลากุล ณ อยุธยา)
ปลัดเทศบาลเมืองเชียงราย

