เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๘๒ ง
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๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ
พ.ศ. 2564
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถ
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบ
การจอดรถ พ.ศ. 2564”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ พ.ศ. ๒๕๓๖
บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งในส่วนที่
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“รถ” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะทางบกประเภทอื่นที่กาหนด
ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“จอดรถ” หมายความรวมถึง หยุดรถ เว้นแต่การหยุดนั้นจะเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสยั
หรือมีเหตุที่ไม่อาจนารถนั้นเคลื่อนไปได้โดยมิใช่ความผิดของผู้ขับขี่
“ที่จอดรถ” หมายความว่า ที่ที่กรุงเทพมหานครจัดไว้เป็นที่จอดรถ หรือที่ที่มีเครื่องหมาย
อนุญาตให้จอดรถได้ แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๕ ที่จอดรถและอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถให้เป็นไปตามบัญชีกาหนดที่จอดรถและบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมจอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ข้อ ๖ การจอดรถในที่จอดรถตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในบัญชีกาหนดที่จอดรถท้ายข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้จอดรถภายในช่องจอดตามชนิดของรถ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้กาหนดไว้
(๒) ให้เสียค่าธรรมเนียมจอดรถตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
(๓) ถ้าน ารถออกไปจากที่จอดรถก่อนหมดกาหนดเวลาที่เสียค่าธรรมเนี ยมไว้แล้ว จะเรียก
ค่าธรรมเนียมคืนไม่ได้ และให้ถือว่าสิทธิการใช้ที่จอดรถครั้งนั้นสิ้นสุดลง

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๘๒ ง

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อ ๗ ห้ามจอดรถในที่จอดรถตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในบัญชีกาหนดที่จอดรถท้ายข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้ เมื่อปรากฏว่า
(๑) รถนั้นบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิง วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ
(๒) รถนั้นมีขนาดหรือบรรทุกของยื่นเกินช่องที่กาหนดไว้
(๓) เกิดสาธารณภัยในบริเวณที่จอดรถแห่งนั้น
ข้อ ๘ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมจอดรถสาหรับรถในขณะปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
(๑) รถที่มีเครื่องหมายราชการของกรุงเทพมหานคร
(๒) รถพยาบาลของสถานพยาบาล
(๓) รถของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง และสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๔) รถที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรถที่ช่วยเหลือประชาชน
ในกรณีฉุกเฉิน
ข้อ ๙ ห้ามผู้ใดกระทาการใด ๆ อันเป็นการกีดขวางต่อการจอดรถในที่จอดรถตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในบัญชีกาหนดที่จอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
ข้อ ๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษหนึ่งพันบาท
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มี
อานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

บัญชีกำหนดที่จอดรถ
________________
กำหนดที่จอดรถในช่วงนอกเวลำห้ำมจอดรถในถนนสำยต่ำง ๆ ดังนี้
(๑) ถนนทรงสวัสดิ์
ตั้งแต่แยกถนนทรงวำด ถึงแยกถนนเยำวรำช
(2) ถนนพำดสำย
ตั้งแต่แยกถนนเยำวพำนิช ถึงแยกถนนทรงสวัสดิ์
(3) ถนนเยำวพำนิช
ตั้งแต่แยกถนนทรงวำด ถึงแยกถนนพำดสำย
(4) ถนนทรงวำด
ตั้งแต่แยกถนนรำชวงศ์ ถึงแยกถนนเจริญกรุง
(5) ถนนมหำจักร
ตั้งแต่แยกถนนหลวง ถึงแยกถนนเจริญกรุง
(6) ถนนสันติภำพ
ตั้งแต่แยกถนนพลับพลำไชย ถึงแยกถนนกรุงเกษม
(7) ถนนไมตรีจิตต์
ตั้งแต่แยกถนนพลับพลำไชย ถึงแยกสะพำนเจริญสวัสดิ์
(8) ถนนมิตตพันธ์
ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนกรุงเกษม
(9) ถนนรอบวงเวียน 22 กรกฎำคม
ฝั่งรอบนอกวงเวียน 22 กรกฎำคม
(10) ถนนลำภุญไชย
ตั้งแต่แยกถนนพระรำมที่ 4 ถึงแยกถนนเยำวรำช
(1๑) ซอยธนำคำรกรุงเทพอุทิศ
ตั้งแต่แยกถนนเสือป่ำ ถึงแยกถนนพลับพลำไชย
(1๒) ถนนยมรำชสุขุม
ตั้งแต่แยกถนนวรจักร ถึงแยกถนนพลับพลำไชย
(1๓) ถนนหลวง
ตั้งแต่แยกถนนบริพัตร ถึงแยกถนนกรุงเกษม
(1๔) ถนนสำลีรัฐวิภำค
ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกถนนสุทธิสำรวินิจฉัย
(1๕) ถนนประดิพัทธ์
ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกถนนพระรำมที่ 6
(1๖) ถนนรองเมือง
ตั้งแต่แยกถนนพระรำมที่ ๔ ถึงแยกถนนพระรำมที่ 1
(1๗) ซอยรองเมือง 1
ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 5

-2(1๘) ซอยรองเมือง 2
ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 5
(1๙) ซอยรองเมือง 3
ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 5
(๒0) ซอยรองเมือง 4
ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 5
(๒๑) ซอยรองเมือง 5
ตั้งแต่แยกถนนจรัสเมือง ถึงแยกถนนพระรำมที่ 1
(๒๒) ถนนจรัสเมือง
ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกถนนบรรทัดทอง
(๒๓) ถนนเจริญเมือง
ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกถนนบรรทัดทอง
(๒๔) ถนนมหำนคร
ตั้งแต่แยกถนนพระรำมที่ 4 ถึงแยกถนนสี่พระยำ
(๒๕) ถนนมหรรณพ
ตั้งแต่แยกถนนดินสอ ถึงแยกถนนตะนำว
(๒๖) ถนนบริพัตร
ตั้งแต่แยกถนนเยำวรำช ถึงแยกถนนดำรงรักษ์
(๒๗) ถนนพำหุรัด
ตั้งแต่แยกถนนบ้ำนหม้อ ถึงแยกถนนจักรเพชร
(๒๘) ถนนบูรพำ
ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนพำหุรัด
(๒๙) ถนนพระสุเมรุ
ตั้งแต่แยกถนนรำชดำเนินกลำง ถึงหน้ำป้อมพระสุเมรุ
(๓๐) ถนนนครสวรรค์
ตั้งแต่แยกถนนจักรพรรดิพงษ์ ถึงแยกถนนกรุงเกษม
(๓๑) ถนนบ้ำนหม้อ
ตั้งแต่แยกถนนพำหุรัด ถึงแยกถนนเจริญกรุง
(๓๒) ถนนวิสุทธิกษัตริย์
ตั้งแต่แยกถนนรำชดำเนินนอก ถึงแยกถนนสำมเสน
(๓๓) ถนนนครไชยศรี
ตั้งแต่แยกถนนสวรรคโลก ถึงแยกถนนสำมเสน
(๓๔) ถนนประชำรำษฎร์สำย 2
ตั้งแต่แยกถนนประชำรำษฎร์ ถึงแยกถนนประชำรำษฎร์สำย 1
(๓๕) ถนนท่ำดินแดง
ตั้งแต่แยกถนนลำดหญ้ำ ถึงริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ
(๓๖) ถนนรอบตลำดใต้สะพำนรัชดำภิเษก (ตลำดพลู)
ตั้งแต่แยกถนนเทอดไท ถึงท่ำน้ำคลองบำงหลวง

-3(๓๗) ถนนรำมบุตรี
ตั้งแต่แยกถนนจักรพงษ์ ถึงแยกถนนตะนำว
(๓๘) ถนนพระอำทิตย์
ตั้งแต่ทำงเข้ำวัดสังเวช ถึงแยกถนนเจ้ำฟ้ำ
(๓๙) ถนนอัษฎำงค์
ตั้งแต่แยกถนนรำชดำเนินกลำง ถึงริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ
(๔๐) ถนนมหำรำช
ตั้งแต่หน้ำโรงเรียนรำชินี ถึงแยกถนนหน้ำพระลำน
(๔๑) ถนนเจริญรัถ
ตั้งแต่แยกถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน ถึงแยกถนนเจริญนคร
(๔๒) ถนนบำงกอกน้อย
ตั้งแต่แยกถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงสะพำนข้ำมคลองชักพระ
(๔๓) ถนนวังเจ้ำสำย
ตั้งแต่แยกถนนมิตตพันธ์ ถึงแยกถนนกรุงเกษม
(๔๔) ถนนมังกร
ตั้งแต่แยกถนนทรงวำด ถึงแยกถนนกรุงเกษม
(๔๕) ซอยพันธ์จิตต์
ตั้งแต่แยกถนนมิตตพันธ์ ถึงแยกถนนกรุงเกษม
(๔๖) ซอยนำนำ
ตั้งแต่แยกถนนพระรำมที่ 4 ถึงแยกถนนไมตรีจิตต์
(๔๗) ถนนกรุงเกษม
ตั้งแต่แยกสะพำนเจริญสวัสดิ์ ถึงริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ
(๔๘) ถนนพลับพลำไชย
ตั้งแต่แยกถนนบำรุงเมือง ถึงแยกถนนเจริญกรุง
(๔๙) ถนนพรำนนก
ตั้งแต่แยกถนนอิสรภำพ ถึงแยกถนนจรัญสนิทวงศ์
(๕๐) ถนนข้ำวสำร
ตั้งแต่แยกถนนจักรพงษ์ ถึงแยกถนนตะนำว
(๕๑) ถนนจักรพรรดิพงษ์
ตั้งแต่แยกถนนรำชดำเนินนอก ถึงแยกถนนหลำนหลวง
(๕๒) ถนนลูกหลวง
ตั้งแต่แยกถนนสำมเสน ถึงแยกถนนหลำนหลวง
(๕๓) ถนนอำนวยสงครำม
ตั้งแต่แยกถนนสำมเสน ถึงแยกถนนพิชัย
(๕๔) ถนนประชำรำษฎร์สำย 1
ตั้งแต่เชิงสะพำนพิบูลย์สงครำม ถึงเชิงสะพำนพระรำมที่ 6
(๕๕) ถนนกรุงเทพ – นนท์
ตั้งแต่แยกถนนประชำรำษฎร์สำย 2 ถึงทำงรถไฟ

-4(๕๖) ถนนเฟื่องนคร
ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนบำรุงเมือง
(๕๗) ถนนบุญศิริ
ตั้งแต่แยกถนนตะนำว ถึงแยกถนนอัษฎำงค์
(๕๘) ถนนเจริญกรุง
ตั้งแต่แยกถนนสนำมไชย ถึงแยกถนนรำชินี
(๕๙) ถนนพระพิพิธ
ตั้งแต่แยกถนนสนำมไชย ถึงแยกถนนรำชินี
(๖๐) ถนนสนำมไชย
ตั้งแต่แยกถนนมหำรำช ถึงแยกถนนรำชดำเนินใน
(๖๑) ซอยเศรษฐกำร
ตั้งแต่แยกถนนสนำมไชย ถึงแยกถนนมหำรำช
(๖๒) ถนนดำรงรักษ์
ตั้งแต่แยกถนนบริพัตร ถึงแยกถนนกรุงเกษม
(๖๓) ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอำรีย์)
ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกซอยอำรีย์ 5
(๖๔) ถนนอรุณอัมรินทร์
ตั้งแต่แยกถนนพรำนนก ถึงเชิงสะพำนคลองมอญ
(๖๕) ถนนสำรสิน
ตั้งแต่แยกถนนวิทยุ ถึงแยกถนนรำชดำริ
(๖๖) เขตทำงถนนรำชดำริ
ตั้งแต่แยกถนนสำรสิน ถึงบริเวณลำนพระบรมรูปรัชกำลที่ ๖

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถ
________________
๑. อัตราค่าธรรมเนียมจอดรถ
ประเภท
1. รถจักรยานยนต์
2. รถสามล้อ
3. รถยนต์ขนาด 4 ล้อ
4. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ
5. รถยนต์ขนาดตั้งแต่ 8 ล้อขึ้นไป
๖. รถพ่วงไม่เกิน 4 ล้อ
๗. รถพ่วงขนาด ๖ ล้อ
๘. รถพ่วงขนาดตั้งแต่ ๘ ล้อขึ้นไป

ชั่วโมงแรก/บาท
10
10
๒0
50
100
๒๐
50
๑๐๐

ชั่วโมงที่สองเป็นต้นไป
ชั่วโมงละ/บาท
15
15
๓0
๗0
120
๓๐
๗๐
120

หมายเหตุ
เศษของชั่วโมงให้คิด
เป็นหนึ่งชั่วโมง

๒. ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถบริเวณเขตทางถนนราชดาริสาหรับ รถทุกประเภทเฉพาะ
ช่วงเวลา ๐๔.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ของทุกวัน

