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ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร
ว่าด้วยการกาหนดห้ามรถบรรทุก ๑๐ ล้อขึน้ ไป เดินในถนนบางสาย
ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจาปี ๒๕๖๕
พ.ศ. ๒๕๖๔
ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจาปี ๒๕๖๕ เป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันตั้งแต่วันศุกร์ที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันจันทร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ (รวม ๔ วัน) ซึ่งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนน
เดินทางสัญจรกลับภูมิลาเนาและท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจานวนมาก ทาให้เกิดปัญหาด้านการจราจร
และเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ม ากขึ้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ ความปลอดภั ย และความสะดวกในการจราจร
จึงจาเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรกาหนดห้ามรถบรรทุก
๑๐ ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสาย เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในช่วงเทศกาลดังกล่าว
ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๑) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับคาสั่งสานั กงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๕๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งหัว หน้ า
เจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วย
การก าหนดห้ ามรถบรรทุก ๑๐ ล้ อ ขึ้ น ไป เดิ น ในถนนบางสายช่ วงเทศกาลปีใ หม่ประจาปี ๒๕๖๕
พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ กาหนดการห้ามรถบรรทุก ๑๐ ล้อขึ้นไป เดินรถบนถนนบางสาย ตั้งแต่วันพฤหัสบดี
ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕
ถึงวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งขาขึ้นและขาล่องในถนน ดังต่อไปนี้
๒.๑ ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๙๙+๘๐๐
ถึงกิโลเมตรที่ ๑๐๖+๑๕๐ ตาบลหนองยาว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทาง ๗ กิโลเมตร
๒.๒ ถนนพหลโยธิ น (ทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๑) ตั้ ง แต่ กิ โ ลเมตรที่ ๓๓๒
ตาบลกลางแดด อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ ๓๔๗ ตาบลนครสวรรค์ตก
อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร
๒.๓ ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๑๕+๖๐๐
ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ ๑๐๒ ตาบลมิต รภาพ อาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง ๘๗ กิโลเมตร
๒.๔ ถนนรังสิโยทัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐
ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมื อ งนครสวรรค์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ถึ ง กิ โ ลเมตรที่ ๗ ต าบลบางม่ ว ง
อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง ๗ กิโลเมตร
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๒.๕ ถนนกบินทร์บุรี - ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔) ตั้งแต่กิโลเมตร
ที่ ๑๖๕ ตาบลเมืองเก่า อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงกิโลเมตรที่ ๒๒๒ ตาบลไทยสามัคคี
อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง ๕๗ กิโลเมตร
๒.๖ ถนนบุรีรัมย์ - อรัญประเทศ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘) ตั้งแต่กิโลเมตร
ที่ ๗๑ ต าบลทั พ ราช อ าเภอตาพระยา จั ง หวั ด สระแก้ ว ถึ ง กิ โ ลเมตรที่ ๘๓ ต าบลล านางรอง
อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร
๒.๗ ถนนเลี่ ย งเมื อ งสระบุ รี ฝั่ ง ตะวั น ตก (ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๖๒)
ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๙+๒๘๘ ตาบลปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ระยะทาง ๙ กิโลเมตร
ข้อ ๓ ในกรณี ร ถบรรทุ ก บางประเภทที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเดิ น รถในถนนดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
ในช่วงเวลาดังกล่าว ภายในจังหวัดเดียวกัน ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุญาต หากเป็นการขอเดินรถผ่านหลายจังหวัดที่อยู่ในเขตอานาจรับผิดชอบของตารวจภูธร
ภาคเดียวกัน ให้ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคนั้น ๆ เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาต
ในกรณีที่การขอเดินรถตามวรรคหนึ่ง อยู่ในเขตอานาจรับผิดชอบของตารวจภูธรภาค ตั้งแต่
สองภาคขึ้นไป ให้ยื่นขออนุญาตต่อผู้บังคับการตารวจทางหลวง เพื่อพิจารณามีความเห็นเสนอผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติพิจารณาอนุญาต
ข้อ ๔ นั บแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
คาสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64
พลตารวจเอก สุวฒ
ั น์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทัว่ ราชอาณาจักร

