“ ตร. ขอประชาสัมพันธ์การจัดการจราจร
เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ และถวายบังคมพระบรมศพ ”
กรณี อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางโดย ขนส่งสาธารณะ รถส่วนตัว
รถรางของกรุงเทพมหานคร และเป็นคณะโดยรถบัส
.........................................
ตามนโยบาย ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุ ท ธิ ชาญบั ญ ชา รรท.รอง ผบ.ตร. และ
พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ รรท.ผูช้ ่วย ผบ.ตร. ควบคุมดูแลงานจราจรในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
และในพื้นที่ของ กทม. มี กองบัญชาการตารวจนครบาล โดยผู้บัญชาการตารวจนครบาล ให้ กองบังคับการ
ตารวจจราจร อานวยการจราจร ผ่านการสั่งการโดย ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) นั้น
วั นนี้ (28 ต.ค.59) เวลา 12.00 น. พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิต ร รัก ษาราชการแทน รองผู้บั ญ ชาการ
ต ารวจนครบาล และ พล.ต.ต.จิ ร สั น ต์ แก้ ว แสงเอก รั ก ษาราชการแทน ผู้ บั ง คั บ การต ารวจจราจร
ขอประชาสั มพั น ธ์ ข่ า วเกี่ ย วกั บ การจั ด การจราจร กรณี ตามประกาศส านัก พระราชวัง ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทาน
พระราชานุญาต ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะและเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพ ในพระบรมมหาราชวัง
โดยเริ่ม ตั้งแต่วั นที่ 29 ตุล าคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการเดินทางให้กั บ
ประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจราจรให้ทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1. การอานวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธี
1.1 ประชาชนที่เดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ (กาหนดที่จอดรถให้ 4 จุด คือ)
1) หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดาเนินกลาง
1.1 จุดส่ง : แยกคอกวัว
1.2 จุดรับ : หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์
2) หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (วงเวียน รด.)
3) ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า หน้าสานักงานท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์
4) หน้ากองสลากเก่า ถนนราชดาเนินกลาง
4.1 จุดส่ง : หน้ากองสลาก (เก่า)
4.2 จุดรับ : ใกล้แยกคอกวัว
1.2 ขสมก. จัดรถส่งประชาชน(เพิ่มเติม) หลังเสร็จสิ้นการถวายบังคมพระบรมศพ
- โดยจะจอดรถรอส่งประชาชนบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ใกล้แยกผ่านภิภพ)
- ฝัง่ ขาออกนอกเมืองไปทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 10 คันฝัง่ และ ฝัง่ เข้าเมือง 10 คัน
/1.3 ประชาชนที่นา…

-21.3 ประชาชนที่นารถยนต์ส่วนตัวเข้ามา
- กาหนดจุดจอดรถให้ 9 แห่ง ได้แก่
1) ทิศเหนือ จานวน 2 แห่ง คือ
1.1 อิมแพคเมืองทองธานี รองรับรถได้ จานวน 5,000 คัน
1.2 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต รองรับรถได้ จานวน 1,500 คัน (ส่งจุดที่ 1)
2) ทิศใต้ จานวน 3 แห่ง คือ
2.1 ลานพุทธมณฑลสาย 4 รองรับรถได้ จานวน 5,000 คัน (ส่งจุดที่ 4)
2.2 เซ็นทรัล ศาลายา รองรับรถได้ จานวน 1,800 คัน (ส่งจุดที่ 4)
2.3 เซ็นทรัล พระราม 2 รองรับรถได้ จานวน 3,700 คัน (ส่งจุดที่ 2)
3) ทิศตะวันออก จานวน 1 แห่ง คือ
- เมกกะบางนา รองรับรถได้ จานวน 1,000 คัน (ส่งจุดที่ 2)
4) ทิศตะวันตก จานวน 1 แห่ง คือ
- เซ็นทรัล เวสต์เกต รองรับรถได้ จานวน 1,000 คัน
5) รอบใน จานวน 2 แห่ง คือ
5.1 สโมสรตารวจ รองรับรถได้ จานวน 400 คัน (ส่งจุดที่ 1)
5.2 แอร์พอทลิง้ ค์ มักกะสัน รองรับรถได้ จานวน 1,000 คัน (ส่งจุดที่ 1)
- โดย ขสมก. จะจัดรถ Shuttle Bus เพื่อ รับ-ส่ง จากจุดจอดรถมายังสนามหลวง
1.4 กรณีการให้บริการรถรางรับ-ส่งประชาชนบริเวณสนามหลวง ของ กรุงเทพมหานคร
- ให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.
1) รถที่ให้บริการ จานวน 4 คัน แบ่งเป็น
1.1 รถรางชั้นเดียว จานวน 2 คัน รองรับผูโ้ ดยสารได้คันละ 35 คน
1.2 รถลอนดอนบัส 2 ชั้น จานวน 2 คัน รองรับผู้โดยสารได้คันละ 70 คน
2) เส้นทางที่ให้เดินรถราง ในวันเสาร์ท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2559
(จุดรับ-ส่ง บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ)
เริ่มต้นจากพิพิธภัณฑ์ฯ – เลี้ยวซ้ายซอยราชินี – ถนนพระอาทิตย์ – ถนนพระสุเมรุ –
ป้อมมหากาฬ - อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย – ถนนราชดาเนินกลาง - แยกผ่านภิภพ –
ซอยราชีนี – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชติ (วน)
1.5 กรณีท่ปี ระชาชนเดินทางเป็นคณะโดยรถบัส
- ให้ขับรถส่งประชาชนได้ 2 จุด คือ
1) หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดาเนินกลาง
2) หน้ากองสลากเก่า ถนนราชดาเนินกลาง
- เมื่อส่งประชาชนแล้วให้นารถไปจอดในพื้นที่ที่กาหนดให้ 5 จุด คือ
/1) ถนนพุทธมณฑลสาย 1...

-31) ถนนพุทธมณฑลสาย 1 จานวน 400 คัน
2) ถนนพุทธมณฑลสาย 2 จานวน 500 คัน
3) ถนนกาญจนาภิเษก จานวน 500 คัน
4) สถานีขนส่งสายใต้เก่า จานวน 150 คัน
5) ถนนไฟฉาย – ถนนกาญจนาภิเษก จานวน 500 คัน
1.6 ข้อเสนอแนะการเดินทางในระบบขนส่งมวลชนเพิ่มเติม
1) การเดินทางโดยรถไฟ (รฟท.)
- ลงสถานีหัวลาโพง ต่อรถ Shuttle Bus ของ ขสมก.
- ลงสถานีธนบุรี ต่อเรือท่าน้าศิรริ าช เพื่อขึน้ ท่าช้าง
2) การเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS
- ลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, สถานีวงเวียนใหญ่ ต่อรถ Shuttle Bus ของ ขสมก.
3) การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
- ลงสถานีหัวลาโพง ต่อรถ Shuttle Bus ของ ขสมก.
4) การเดินทางทางเรือ
- แม่น้าเจ้าพระยา ขึ้นท่าช้าง
- คลองแสนแสบ ขึน้ ท่าผ่านฟ้า
- คลองผดุงกรุงเกษม ขึ้นท่าเทเวศร์
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พ่นี ้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทาง แจ้ง
อุบัติเหตุจราจร และข้อมูลสภาพจราจรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02)
หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH
………………………………………….

