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ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการจัดการจราจร งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครัง้ ที่ ๒
ตอน สายน้้าแห่งรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้ว ยมีการจัด งานอุ่น ไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ ๒ ตอน สายน้้าแห่งรัต นโกสินทร์
เพื่ อ เป็ น การเฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละแสดงความส้ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระมหากษั ต ริ ย์
แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนชาวไทย
รวมทั้งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานเป็นจ้านวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร
จึงจ้าเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร เพื่อรองรับการจัดการจราจรในงานดังกล่าว
ฉะนั้ น อาศั ย อ้ า นาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๔) (๙) และ (๑๐)
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระท้าได้โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ต ราขึ้น เพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และค้าสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๕๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ แต่งตั้งผู้บัญชาการต้ารวจนครบาล เป็นเจ้าพนักงานจราจร
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับค้าสั่งกองบัญชาการต้ารวจนครบาล ที่ ๔๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่
๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การก้าหนดลักษณะงานและการมอบหมายอ้านาจหน้าที่รับผิด ชอบให้
รองผู้บัญชาการต้ารวจนครบาลและผู้บังคับการ ประจ้ากองบัญชาการต้ารวจนครบาล โดยมอบอ้านาจ
ให้รองผู้บัญชาการต้ารวจนครบาล (งานจราจร) ก้ากับบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน
ผู้บัญชาการต้ารวจนครบาล จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ เจ้ า พนั ก งานจราจรในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ว่าด้วยการจัดการจราจร งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ ๒ ตอน สายน้้าแห่งรัตนโกสินทร์
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๓ ถนนอู่ทองใน ตั้งแต่แยกอู่ทองใน ถึงพระลานพระราชวังดุสิต ห้ามรถทุกชนิดเดิน
ห้ามหยุด หรือจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา
ข้อ ๔ ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกพล ๑ ถึงแยกวัดเบญจฯ ในช่องทางเดินรถที่ชิดขอบ
ทางด้านซ้ายฝั่งสวนอัมพรและสนามเสือป่า จ้านวน ๑ ช่องทางจราจร ก้าหนดให้เป็นทางเดินเท้าส้าหรับ
ประชาชน
ข้อ ๕ ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิดตลอดเวลาทั้งสองฝั่ง ในถนนดังต่อไปนี้
๕.๑ ถนนพิษณุโลก
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๕.๒ ถนนราชสีมา
๕.๓ ถนนราชด้าเนินนอก ตั้งแต่แยกสวนมิสกวัน ถึงแยกพระรูปรัชกาลที่ ๕
๕.๔ ถนนราชวิถี ตั้งแต่เชิงสะพานกรุงธน (ซังฮี้) ฝั่งพระนคร ถึงแยกอุภัยเจษฎุทิศ
๕.๕ ถนนพระรามที่ ๕ ตั้งแต่แยกพาณิชยการ ถึงแยกสุโขทัย
ข้อ ๖ ก้าหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
ในถนนดังต่อไปนี้
๖.๑ ถนนราชด้าเนินนอก จากแยกสวนมิสกวัน ไปทางแยกพระรูปรัชกาลที่ ๕
๖.๒ ถนนศรีอยุธยา จากแยกพระรูปรัชกาลที่ ๕ ไปทางแยกวัดเบญจฯ
๖.๓ ถนนศรีอยุธยา จากแยกพระรูปรัชกาลที่ ๕ ไปทางแยกพล ๑
ข้อ ๗ ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกพล ๑ ถึงแยกวัดเบญจฯ ห้ามรถทุกชนิดเดิน ห้ามหยุด
หรือจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา
ข้อ ๘ ถนนราชด้าเนินนอก ตั้งแต่แยกพระรูปรัชกาลที่ ๕ ถึงแยกสวนมิสกวัน ห้ามรถ
ทุกชนิดเดิน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา
ข้อ ๙ ถนนนครปฐม ตั้ ง แต่ แ ยกวั ด เบญจฯ ถึ ง แยกพาณิ ช ยการ ก้ า หนดการจอดรถ
หรือที่จอดพักรถ ส้าหรับรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา
ข้อ ๑๐ ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถ ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ รถเจ้าพนั กงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และรถเจ้าพนัก งานต้ารวจ
ขณะปฏิบัติหน้าที่
๑๐.๒ รถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ข้อ ๑๑ นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบค้าสั่งใด
ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลต้ารวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก
รองผู้บญ
ั ชาการต้ารวจนครบาล ปฏิบตั ิราชการแทน
ผู้บัญชาการต้ารวจนครบาล
เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

