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ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการจัดการจราจรในงาน “Bangkok Countdown 2020 @ CentralWorld”
พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ มีการจัดงาน Bangkok Countdown 2020 @ CentralWorld
ณ บริ เวณศูน ย์ก ารค้า เซ็น ทรัล เวิลด์ ซึ่ ง จะมีป ระชาชนชาวไทยรวมทั้งนัก ท่องเที่ย ว มาเที่ยวงาน
และเฉลิมฉลองกันเป็นจานวนมาก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงจาเป็นต้อง
ออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรรองรับการจัดการจราจรในงานดังกล่าว
ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๑) และ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคง
ของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๕๒๔/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งผู้บัญชาการตารวจนครบาลเป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขต
กรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการจัดการจราจรในงาน “Bangkok Countdown 2020 @ CentralWorld” พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ถนนราชดาริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกประตูน้า จัดการจราจร ดังนี้
๒.๑ ห้ามรถทุกชนิดเดิน จานวน ๑ ช่องทางจราจรด้านซ้าย (ฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์)
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา
๒.๒ ห้ามรถทุกชนิดเดิน จานวน ๒ ช่องทางจราจรด้านซ้าย (ฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์)
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา
๒.๓ ห้ามรถทุกชนิดเดิน จานวน ๔ ช่องทางจราจรด้านซ้าย (ฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์)
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
๒.๔ ห้ามรถทุกชนิดเดิน ทุกช่องทางจราจร ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๒.๐๐ นาฬิกา
ข้อ ๓ ห้ า มรถทุ ก ชนิ ด เดิ น ห้ า มหยุ ด หรื อ จอดรถทุ ก ชนิ ด ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๒.๐๐ นาฬิกา
ในถนนดังต่อไปนี้
๓.๑ ถนนราชดาริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงจุดกลับรถซอยมหาดเล็กหลวง ๑
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๓.๒ ถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกชิดลม
๓.๓ ถนนพระราม ๑ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า
ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถ ดังต่อไปนี้
๔.๑ รถหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจร และรถเจ้าพนักงานตารวจ
ขณะปฏิบัติหน้าที่
๔.๒ รถที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากหั ว หน้ า เจ้ า พนั ก งานจราจรหรื อ เจ้ า พนั ก งานจราจร
ที่รับผิดชอบ
ข้อ ๕ 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 ยบ
คาสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลตารวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา
ผู้บัญชาการตารวจนครบาล
หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

