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ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการจัดการจราจร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
พ.ศ. ๒๕๖๐
ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิ ราช บรมนาถบพิต ร เสด็จสวรรคต เมื่อ วัน พฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สํานักพระราชวังได้กําหนดให้มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมีพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึ ง วั น ที่ ๒๙ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การปลอดภั ย และสะดวก
ในการจราจร จึ งจําเป็นต้ องออกประกาศข้อ บังคับเจ้ าพนักงานจราจรเพื่อรองรับการจัดการจราจร
ในพระราชพิธีดังกล่าว
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๑๐)
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๕๒๙/๒๕๕๕
ลงวั น ที่ ๗ กั น ยายน ๒๕๕๕ แต่ ง ตั้ ง ผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจนครบาลเป็ น เจ้ า พนั ก งานจราจรในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบกับคําสั่งกองบัญชาการตํารวจนครบาลที่ ๓๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและการมอบหมายอํานาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
และผู้บังคับการประจํากองบัญชาการตํารวจนครบาลโดยมอบอํานาจให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
(งานจราจร) กํากับบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล จึงได้ออก
ข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย
การจัดการจราจร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ห้ามรถทุกชนิดเดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในถนนและซอยดังต่อไปนี้
๒.๑ ถนนหน้าหับเผย
๒.๒ ถนนหลักเมือง
๒.๓ ถนนมหาราช
๒.๔ ถนนท้ายวัง
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๒.๕ ถนนเชตุพน
๒.๖ ถนนเศรษฐการ
๒.๗ ถนนพระพิพิธ
๒.๘ ถนนสนามไชย
๒.๙ ถนนราชดําเนินใน
๒.๑๐ ถนนพระจันทร์
๒.๑๑ ถนนหน้าพระธาตุ
๒.๑๒ ถนนหน้าพระลาน
๒.๑๓ ถนนราชินี ตั้งแต่แยกตัดถนนพระอาทิตย์ ถึงแยกผ่านภิภพลีลา
๒.๑๔ ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่วงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถึงแยกสะพานมอญ
๒.๑๕ ถนนกัลยาณไมตรี ตั้งแต่แยกตัดถนนสนามไชย ถึงสะพานช้างโรงสี
๒.๑๖ ซอยสราญรมย์
ข้อ ๓ ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในถนนและซอยดังต่อไปนี้
๓.๑ ถนนหน้าหับเผย
๓.๒ ถนนหลักเมือง
๓.๓ ถนนมหาราช
๓.๔ ถนนท้ายวัง
๓.๕ ถนนเชตุพน
๓.๖ ถนนเศรษฐการ
๓.๗ ถนนพระพิพิธ
๓.๘ ถนนสนามไชย
๓.๙ ถนนพระจันทร์
๓.๑๐ ถนนหน้าพระธาตุ
๓.๑๑ ถนนหน้าพระลาน
๓.๑๒ ถนนราชินี
๓.๑๓ ถนนอัษฎางค์
๓.๑๔ ถนนเจริญกรุง
๓.๑๕ ถนนราชดําเนินใน
๓.๑๖ ถนนกัลยาณไมตรี
๓.๑๗ ถนนพระอาทิตย์
๓.๑๘ ถนนจักรพงษ์ ตั้งแต่แยกบางลําพู ถึงจุดเชื่อมต่อถนนเจ้าฟ้า
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๓.๑๙ ถนนเจ้าฟ้า ตั้งแต่แยกตัดถนนจักรพงษ์ ถึงแยกตัดถนนพระอาทิตย์
๓.๒๐ ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกสะพานขาว ถึงแยกกษัตริย์ศึก
๓.๒๑ ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อถนนพระอาทิตย์ (ซอยลําพู) ไปถึงแยกบางลําพู
๓.๒๒ ซอยพระยาเพชร
๓.๒๓ ซอยสราญรมย์
ข้อ ๔ กํ า หนดให้ ร ถทุ ก ชนิ ด เดิ น ได้ ท างเดี ย ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๔ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในถนนดังต่อไปนี้
๔.๑ ถนนพระสุเมรุ จากจุดเชื่อมต่อถนนพระอาทิตย์ (ซอยลําพู) ถึงแยกบางลําพู
๔.๒ ถนนจักรพงษ์ จากแยกบางลําพู ถึงจุดเชื่อมต่อถนนเจ้าฟ้า
๔.๓ ถนนเจ้าฟ้า จากแยกตัดถนนจักรพงษ์ ถึงแยกตัดถนนพระอาทิตย์
๔.๔ ถนนพระอาทิ ต ย์ จากถนนเจ้ า ฟ้ า (ใต้ ส ะพานสมเด็ จ พระปิ่ น เกล้ า )
ถึงจุดเชื่อมต่อถนนพระสุเมรุ (ซอยลําพู)
ข้อ ๕ ห้ามรถทุกชนิด เลี้ยวขวา ตั้ งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในถนนดังต่อไปนี้
๕.๑ ถนนเจริญกรุง ไปทางถนนสนามไชย
๕.๒ ถนนจักรพรรดิพงษ์ ไปทางถนนราชดําเนินนอก
ข้อ ๖ ถนนราชดําเนินนอก ตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิต ถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ ห้ามรถทุกชนิดเดิน
และห้ามจอดรถทุกชนิด ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
และกําหนดให้จัดการจราจร ดังนี้
๖.๑ ช่อ งทางคู่ข นานฝั่ งทิ ศ ตะวั น ออก (ด้ านกองทั พ ภาคที่ ๑) กํ าหนดให้ เ ป็ น
เส้นทางรถฉุกเฉิน และรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๖.๒ ช่องทางคู่ขนานฝั่งทิศตะวันตก (ด้านกระทรวงศึกษาธิการ) กําหนดให้เป็น
ทางเดินเท้าสําหรับประชาชน
ข้อ ๗ ถนนราชดําเนินกลาง ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา ห้ามรถทุกชนิดเดิน
และห้ า มจอดรถทุ ก ชนิ ด ระหว่ า งวั น ที่ ๒๕ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึ ง วั น ที่ ๒๖ ตุ ล าคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกําหนดให้จัดการจราจร ดังนี้
๗.๑ ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาออก (ด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชดําเนิน)
ติ ด กั บ เกาะกลางถนน ๒ ช่ อ งจราจร กํ า หนดให้ เ ป็ น เส้ น ทางรถฉุ ก เฉิ น และรถที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๗.๒ ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาออก (ด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชดําเนิน)
ถัดจากเกาะกลางถนน ๒ ช่องจราจร กําหนดให้เป็นทางเดินเท้าสําหรับประชาชน
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ข้อ ๘ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่แยกอรุณอมรินทร์ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา ห้ามรถทุกชนิดเดิน
และห้ามจอดรถทุกชนิด ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
และกําหนดให้จัดการจราจร ดังนี้
๘.๑ ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาเข้า (ด้านฝั่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป)
ติ ด กั บ เกาะกลางถนน ๑ ช่ อ งจราจร กํ า หนดให้ เ ป็ น เส้ น ทางรถฉุ ก เฉิ น และรถที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๘.๒ ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาเข้า (ด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป)
ถัดจากช่องทางฉุกเฉินกําหนดให้เป็นทางเดินเท้าสําหรับประชาชน
๘.๓ ช่ อ งทางเดิ น รถฝั่ ง ทิ ศ ใต้ ข าออก (ด้ า นสนามหลวง) ทุ ก ช่ อ งทางจราจร
กําหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉินและรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
ข้อ ๙ เส้นทางขบวนอัญเชิญพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร สยามิ น ทราธิ ร าช บรมนาถบพิ ต ร ห้ า มรถทุ ก ชนิ ด เดิ น
และห้ามจอดรถทุกชนิด ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ในถนนดังต่อไปนี้
๙.๑ ถนนลูกหลวง
๙.๒ ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกสะพานขาว
๙.๓ ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกวัดเบญจฯ ถึงแยก พล.๑
๙.๔ ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกพาณิชยการ ถึงแยกวังแดง
๙.๕ ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกประชาเกษม ถึงแยกเทวกรรม
๙.๖ ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตั้งแต่แยกแม้นศรี ถึงแยก จปร.
๙.๗ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่แยก จปร. ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์
๙.๘ ถนนนครสวรรค์ ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกนางเลิ้ง
๙.๙ ถนนตะนาว ตั้งแต่ถนนพระสุเมรุ ถึงถนนมหรรณพ (แยกศาลเจ้าพ่อเสือ)
๙.๑๐ ถนนดินสอ ตั้งแต่แยกสะพานเฉลิมวันชาติ ถึงแยกตัดถนนมหรรณพ (แยก กทม.)
๙.๑๑ ถนนมหาไชย ตั้งแต่แยกสําราญราษฎร์ ถึงแยกป้อมมหากาฬ
๙.๑๒ ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกป้อมมหากาฬ ถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติ
๙.๑๓ ถนนราชินี ตั้งแต่แยกปากคลองตลาด ถึงแยกผ่านพิภพลีลา
๙.๑๔ ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่แยกพระพิทักษ์ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา
๙.๑๕ ถนนมหาราช ตั้งแต่แยกพระจันทร์ ถึงแยกปากคลองตลาด
๙.๑๖ ถนนคู่ ข นานลอยฟ้ า (บรมราชชนนี ) ตั้ ง แต่ ท างร่ ว มสะพานพระราม ๘
ถึงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๕๔ ง

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๑๐ ถนนกรุ ง เกษม จากแยกสะพานขาว ถึ ง แยกกษั ต ริ ย์ ศึ ก กํ า หนดให้ ร ถทุ ก ชนิ ด
เดินได้ทางเดียว ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๑๑ เส้นทางขบวนพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด บริเวณโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในถนนและซอยดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ถนนราชินี ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแยกพระพิทักษ์
๑๑.๒ ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแยกพระพิทักษ์
๑๑.๓ ถนนราชบพิธ
๑๑.๔ ถนนเฟื่องนคร ตั้งแต่แยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึงแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า
๑๑.๕ ซอยพระยาศรี
ข้อ ๑๒ ถนนที่ เ ชื่ อ มต่ อ ในเส้ น ทางขบวนพระราชพิ ธี บ รรจุ พ ระบรมราชสรี ร างคาร
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร
สยามิ น ทราธิ ร าช บรมนาถบพิ ต ร ห้ า มรถทุ ก ชนิ ด เดิ น และห้ า มจอดรถทุ ก ชนิ ด บริ เ วณโดยรอบ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในถนนดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่วงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถึงแยกสี่กั๊กพระยาศรี
๑๒.๒ ถนนบํารุงเมือง ตั้งแต่แยกสะพานช้างโรงสี ถึงแยกเสาชิงช้า
๑๒.๓ ถนนสุขา ๑
๑๒.๔ ถนนสุขา ๒
ข้อ ๑๓ เส้นทางขบวนพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด บริเวณโดยรอบวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ในวันที่
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในถนนดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ถนนราชดําเนินกลาง ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ
๑๓.๒ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่แยกอรุณอัมรินทร์ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา
๑๓.๓ ถนนพระสุเมรุ
๑๓.๔ ถนนบวรนิเวศน์
๑๓.๕ ถนนสิบสามห้าง
๑๓.๖ ถนนบ้านพานถม

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๕๔ ง

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๑๔ ถนนที่ เ ชื่ อ มต่ อ ในเส้ น ทางขบวนพระราชพิ ธี บ รรจุ พ ระบรมราชสรี ร างคาร
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร
สยามิ น ทราธิ ร าช บรมนาถบพิ ต ร ห้ า มรถทุ ก ชนิ ด เดิ น และห้ า มจอดรถทุ ก ชนิ ด บริ เ วณโดยรอบ
วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในถนนและซอยดังต่อไปนี้
๑๔.๑ ถนนตะนาว ตั้งแต่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า ถึงวงเวียนสิบสามห้าง
๑๔.๒ ถนนดินสอ ตั้งแต่แยกตัดถนนมหรรณพ (แยก กทม.) ถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติ
๑๔.๓ ถนนประชาธิปไตย แยกสะพานเฉลิมวันชาติ ถึงแยกวิสุทธิ์กษัตริย์
๑๔.๔ ถนนมหาไชย ตั้งแต่แยกสําราญราษฎร์ ถึงแยกป้อมมหากาฬ
๑๔.๕ ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกหลานหลวง
๑๔.๖ ถนนราชดําเนินนอก ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยก จปร.
๑๔.๗ ถนนตานี
๑๔.๘ ถนนข้าวสาร
๑๔.๙ ซอยดําเนินกลางเหนือ ๑๒๓๓
๑๔.๑๐ ซอยรามบุตรี
๑๔.๑๑ ซอยไกรสีห์
ข้อ ๑๕ ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถ ดังต่อไปนี้
๑๕.๑ รถในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
๑๕.๒ รถเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และรถเจ้าพนักงานตํารวจ
ขณะปฏิบัติหน้าที่
๑๕.๓ รถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ข้อ ๑๖ นั บ ตั้ ง แต่ วั น เวลา ที่ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ บั ง คั บ กฎ ระเบี ย บ
คําสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลตํารวจตรี จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน
ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

