เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๘ ง

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการจัดการจราจร ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วยมีการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมไทย
ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนชาวไทยรวมทั้งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานเป็นจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการปลอดภัย
และสะดวกในการจราจร จึงจําเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร เพื่อรองรับการจัดการจราจร
ในงานดังกล่าว
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๔) (๙) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด
สิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๕๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคําสั่ง
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ ๓๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อ ง การกําหนด
ลักษณะงานและการมอบหมายอํานาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและผู้บังคับการ
ประจํากองบัญชาการตํารวจนครบาล โดยมอบอํานาจให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล (งานจราจร)
กํากับบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล จึงได้ออกข้อบังคับไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย
การจัดการจราจร ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๓ ถนนอู่ทองใน ตั้งแต่แยกอู่ทองใน ถึงพระลานพระราชวังดุสิต ห้ามรถทุกชนิดเดิน
ห้ามหยุด หรือจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา
ข้อ ๔ ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกพล ๑ ถึงแยกวัดเบญจฯ ในช่องทางเดินรถที่ชิดขอบทางด้านซ้าย
ฝั่งสวนอัมพรและสนามเสือป่า จํานวน ๑ ช่องทางจราจร กําหนดให้เป็นทางเดินเท้าสําหรับประชาชน
ข้อ ๕ ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ทั้งสองฝั่ง ในถนนดังต่อไปนี้
๕.๑ ถนนพิษณุโลก
๕.๒ ถนนราชสีมา
๕.๓ ถนนราชดําเนินนอก ตั้งแต่แยกสวนมิสกวัน ถึงแยกพระรูปรัชกาลที่ ๕
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ข้อ ๖ กําหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
ในถนนดังต่อไปนี้
๖.๑ ถนนราชดําเนินนอก 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 ถนนราชดําเนินนอก ตั้งแต่แยกพระรูปรัชกาลที่ ๕ ถึงแยกสวนมิสกวัน ห้ามรถทุกชนิดเดิน
ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา
ข้อ ๙ ถนนนครปฐม ตั้งแต่แยกวัดเบญจฯ ถึงแยกพาณิชยการ กําหนดการจอดรถหรือ
ที่จอดพักรถ สําหรับรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา
ข้อ ๑๐ ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถ ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ รถเจ้ า พนั ก งานจราจรหรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ และรถเจ้ า พนั ก งานตํ า รวจ
ขณะปฏิบัติหน้าที่
๑๐.๒ รถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ข้อ ๑๑ 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 ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตํารวจตรี จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน
ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

