หลักเกณฑ์ การขออนุญาต ใช้ พนื้ ผิวถนนในรู ปแบบแห่ หรือขบวนใดๆ
ด้วยกองบังคับการตารวจจราจร ได้กาหนดให้มีการขออนุ ญาตการใช้พ้ืนผิวถนนในรู ปแบบแห่
หรื อขบวนใดๆ เพื่ อให้ เกิ ดความเหมาะสมกับ สภาพการณ์ ปั จจุ บ ันและเป็ นการอานวยความสะดวกให้แ ก่
ประชาชน จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตการขอการใช้พ้นื ผิวถนนดังต่อไปนี้
๑.กาหนดเวลาที่ขออนุญาต ให้ยื่นคาขอก่อนวันที่มีการรู ปแบบแห่ หรื อขบวนใดๆ ไม่นอ้ ยกว่า
๑๕ วัน โดยให้ยนื่ ที่ กองกากับการ ๔ (ศูนย์ควบคุมการจราจรพื้นที่) กองบังคับการตารวจจราจร (แบบฟอร์ มคา
ข อ อ นุ ญ า ต แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ส า ม า ร ถ ด า ว โ ห ล ด ไ ด้ ใ น เ ว็ ป ไ ซ ด์ ก อ ง บั ง คั บ ก า ร ต า ร ว จ จ ร า จ ร
www.trafficpolice.go.th
๒. ให้กาหนดประเภทรถ จานวนรถและลักษณะรู ปขบวน(รวมถึงคน สัตว์ สิ่ งของที่ร่วมอยูใ่ น
ขบวน)ให้ชดั เจน
๓. ให้แจ้งหมายเลขทะเบียนรถและชื่อผูข้ บั ขี่ที่จะเข้าร่ วมในรู ปแบบแห่ หรื อรู ปขบวนใดๆ
๔. ผูข้ บั ขี่ รถในรู ปแบบแห่ หรื อรู ปขบวนใดๆ ต้องแสดงใบอนุ ญาตขับขี่ต่อเจ้าพนักงานเมื่ อ
ได้รับการตรวจสอบ
๕. ให้กาหนดวันเวลาและเส้นทางที่แน่นอน
๖. สถานที่รวมรถก่อน หลัง และจุดพักระหว่างการใช้ทางของรู ปแบบแห่ หรื อขบวนใดๆ
๗. เส้นทางการขออนุ ญาตรู ปแบบแห่ หรื อขบวนใดๆ กาหนดที่ตอ้ งผ่านพื้นที่ต้ งั แต่ ๓ สถานี
ตารวจขึ้นไปหากต่ากว่าให้ขออนุญาตกับที่สถานีตารวจท้องที่โดยตรง
๘.ให้ผขู ้ ออนุ ญาตแจงวัตถุประสงค์ในการขออนุ ญาตให้ชดั แจ้ง ต้องไม่มีวตั ถุประสงค์ในทาง
การค้า ธุ รกิจ หรื อหาผลประโยชน์ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
๙. ให้หน่ วยงานที่รับผิดชอบเส้ นทางการแห่ ทุกหน่ วยตรวจสอบเส้นทางและรายงานผลต่อ
กองบังคับการตารวจจราจร ภายใน ๗ วัน โดยให้ปรากฏว่า การจัดการแห่ หรื อขบวนใดๆ มีผลกระทบในด้าน
การอานวยความสะดวกและปลอดภัยการจราจรต่อประชาชนโดยส่ วนรวมหรื อไม่
๑๐. ผูข้ อต้องจัดให้มีรถพยาบาลพร้ อมแพทย์หรื อเจ้า หน้า ที่ พ ยาบาลเพื่ อช่ วยเหลื อในกรณี
ประสบอุบตั ิเหตุ
๑๑.ผูข้ ออนุญาตต้องยินยอมให้แก้ไขรายละเอียดหรื อเพิ่มเติมหลักฐานในการขออนุ ญาตได้ตาม
ความเหมาะสม
๑๒. ผูข้ ออนุ ญาตจะจัดให้มีการดาเนิ นการตามที่ขออนุ ญาตก็ต่อเมื่อได้รับอนุ ญาตเป็ นหนังสื อ
จากเจ้าพนักงานจราจร และยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ทางราชการกาหนดไว้ทุกประการ

๑๓. หากได้รับอนุญาตแล้วหากมีเหตุอนั ควร ผูข้ ออนุญาตต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานผูอ้ นุญาต
มีคาสั่งระงับอนุญาตหรื อคาสั่งอื่นใดตามที่เห็นสมควรได้
๑๔. เส้นทางการใช้ทาง ประกอบกับแผนที่
๑๕.การขออนุญาตให้ยนื่ หนังสื อร้องขอต่อผูบ้ งั คับการตารวจจราจร พิจารณามีความเห็น โดย
มีหลักฐาน ดังนี้
๑๕.๑.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูข้ ออนุญาต
จานวน ๑ ชุด
๑๕.๒.กรณี มอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการ
๑๕.๒.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อบอานาจ
จานวน ๑ ชุด
๑๕.๒.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูร้ ับมอบอานาจ
จานวน ๑ ชุด
๑๕.๓. รายละเอียดเส้นทางการขออนุญาตและแผนที่ประกอบ
จานวน ๑ ชุด
๑๕.๔.เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการหรื ออื่นๆ(ถ้ามี)
จานวน ๑ ชุด
๑๕.๕.แผนที่แสดงเส้นทางที่จะขออนุญาตใช้พ้นื ผิวถนน
จานวน ๑ ชุด
.......................................................................................................................

แบบคาขออนุญาตให้ ใช้ พนื้ ผิวถนนในรู ปแบบขบวนแห่ หรือขบวนใดๆในเขตกรุ งเทพมหานคร
เขียนที่.................................................
วันที่.............เดือน.......................พ.ศ...................
เรี ยน ผูบ้ งั คับการตารวจจราจร
ข้ า พเจ้ า ............................................................อายุ . ....................ปี อาชี พ
............................................ตาแหน่ง...........................................บัตรประจาตัว......................................เลขที่
.....................................................ออกให้ ณ.....................................อาเภอ/เขต...........................................
จัง หวัด .......................................................บ้า นเลขที่ . .......................................ตรอก/ซอย
....................................................... ถนน................................................ตาบล/แขวง........................................
อ าเภอ/เขต...............................................จัง หวัด .............................................สถานที่ ติ ด ต่ อ
............................................................................................................โทร....................................................
มี ค วามประสงค์ ข ออนุ ญาตใช้ พ้ื น ผิ ว ถนน/ทาง ในการ (จั ด ขบวนแห่ /โฆษณา/แข่ ง รถ)
.............................................โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.วัตถุประสงค์
........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.............................................
๒. ลักษณะรู ปขบวน(รวมถึง คน สัตว์ สิ่ งของ ที่อยูร่ ่ วมในขบวน)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
๓.ประเภทและจานวนรถในขบวน ประกอบด้วย
๓.๑ รถบรรทุกคนโดยสารขนาดใหญ่ (รถบัส) จานวน............คัน
๓.๒ รถยนต์บรรทุก
๔ ล้อ จานวน ............. คัน ๖ ล้อ จานวน ............. คัน

๑๐ ล้อ จานวน.............คัน

๓.๓ รถยนต์บรรทุก (รถกระบะ) จานวน ..............คัน
๓.๔ รถยนต์ (ไม่เกิน ๗ ที่นงั่ )จานวน............คัน
๓.๕ รถยนต์ (เกิน ๗ ที่นงั่ /รถตู)้ จานวน ................... คัน
๓.๖ รถจักรยานยนต์จานวน............คัน
๓.๗ รถจักรยานจานวน............คัน
๓.๘รถอื่นๆ(รถสามล้อ/รถใช้งานเกษตรกรรม/รถแท็กเตอร์ /รถบดถนน/รถพ่วง) ..................... คัน
รวมทั้งสิ้ น จานวน .................................... คัน
๔. คนทั้งหมดที่เข้าร่ วมในขบวนจานวน ........................................ คน
๔.๑ ผูค้ วบคุมคนในขบวน
๑. ..............................................................................ควบคุม ......................................
๒. ............................................................................ ควบคุม ......................................
๓. ..............................................................................ควบคุม .....................................
๔. ..............................................................................ควบคุม .....................................
๕. ..............................................................................ควบคุม .....................................
๖. ...............................................................................ควบคุม .....................................
๗. ...............................................................................ควบคุม .....................................
๘. ...............................................................................ควบคุม .....................................
๙. ................................................................................ควบคุม .....................................
๑๐. ..............................................................................ควบคุม .....................................
๔.๒ ผูข้ บั ขี่รถ
๑. รถคันหมายเลขทะเบียน .........................ชื่อ..............................................................
๒. รถคันหมายเลขทะเบียน .........................ชื่อ..............................................................
๓. รถคันหมายเลขทะเบียน .........................ชื่อ..............................................................
๔. รถคันหมายเลขทะเบียน .........................ชื่อ..............................................................
๕. รถคันหมายเลขทะเบียน .........................ชื่อ..............................................................
๖. รถคันหมายเลขทะเบียน .........................ชื่อ..............................................................
๗. รถคันหมายเลขทะเบียน .........................ชื่อ..............................................................
๘. รถคันหมายเลขทะเบียน .........................ชื่ อ..............................................................
๙. รถคันหมายเลขทะเบียน .........................ชื่อ...............................................................

๑๐.รถคันหมายเลขทะเบียน ......................ชื่อ..............................................................
๑๑.รถคันหมายเลขทะเบียน ......................ชื่อ..............................................................
๑๒.รถคันหมายเลขทะเบียน ......................ชื่อ..............................................................
๑๓.รถคันหมายเลขทะเบียน ......................ชื่อ...............................................................
๑๔.รถคันหมายเลขทะเบียน ......................ชื่อ...............................................................
๑๖.รถคันหมายเลขทะเบียน ......................ชื่อ...............................................................
๑๗.รถคันหมายเลขทะเบียน ......................ชื่อ..............................................................
๑๘.รถคันหมายเลขทะเบียน ......................ชื่อ...............................................................
๑๙.รถคันหมายเลขทะเบียน ......................ชื่อ................................................................
๒๐.รถคันหมายเลขทะเบียน ......................ชื่อ...............................................................
๕.วันเวลา จุดเริ่ มต้น จุดพักและจุดสิ้ นสุ ด(ที่ใด)...........................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๖.เส้นทางการใช้ทาง ประกอบกับแผนที่ (ไม่เป็ นเส้นทางใจกลางเมืองที่มีการจราจรคับคัง่ )
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ในการจัดให้มีการขออนุญาตข้าพเจ้าจะจัดให้มีรถพยาบาลเพื่อช่วยเหลือในกรณี ประสบอุบตั ิเหตุ ดังนี้ (เฉพาะแข่ง
รถ)
๗.๑.......................................................................................................................................................
๗.๒......................................................................................................................................................
๗.๓.......................................................................................................................................................
๘. ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
๙. หากได้รับอนุ ญาตแล้วถ้ามีเหตุอนั สมควร ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าพนักงานจราจรมีคาสั่งระงับการ
อนุญาต หรื อคาสัง่ อื่นใดตามที่เห็นสมควรได้
๑๐. ข้าพเจ้าจักจัดให้มีกิจกรรมการดาเนิ นการตามที่ขออนุ ญาตก็ต่อเมื่อได้รับอนุ ญาตเป็ นหนังสื อจาก
เจ้าพนักงานจราจรแล้วเท่านั้นและยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ทางราชการกาหนดไว้ทุกประการ

๑๑. พร้อมคาขอนี้ได้แนบหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑๑.๑สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสานาทะเบียนบ้านของผูข้ ออนุญาต จานวน ๑ ชุด
๑๑.๒ กรณี มอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อบอานาจ จานวน
๑ ชุด
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับมอบอานาจ จานวน
๑ ชุด
๑๑.๓รายละเอียดเส้นทางการขออนุญาตและแผนที่ประกอบ
๑๑.๔เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการหรื อกิจกรรมอื่นๆ(ถ้ามี)
๑๑.๕แผนที่แสดงเส้นทางที่จะขออนุ ญาตใช้พ้นื ผิวถนน

จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด

ลงชื่อ............................................................... ผูข้ ออนุญาต
(............................................................)
หมายเหตุ ๑. คาร้ องให้ ยื่นขออนุ ญาตที่งานธุ รการ กก.๔ บก.จร. โทร ........................................ โทรสาร
....................................
๒. คาร้ องจะต้ องได้ รับอนุ ญาตเป็ นหนังสื อจากผู้บังคับการตารวจจราจร หรื อ ผู้บัญชาการตารวจ
นครบาลในฐานะเจ้ าพนักงานจราจรในเขตกรุ งเทพมหานคร (โดยต้ องจัดให้ มีการประชุ มคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา)
๓. ยืน่ คาร้ องขออนุญาตก่ อนถึงวันจัดกิจกรรม อย่ างน้ อย ๑๕ วัน
๔. หนั งสื ออนุ ญาตให้ นาติ ดตั วผู้ ขออนุ ญาตไว้ เพื่อแสดงต่ อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่สามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลาทีจ่ ัดกิจกรรม
๕. สาเนาเอกสารทุกฉบับทีใ่ ช้ ยนื่ ประกอบคาร้ อง ให้ รับรองสาเนาทุกฉบับ

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่

เล่มที่......./.........
เลขที่......./.........
วันที่ ........... /...................... /............
เรื่ อง ขออนุ ญาตใช้พ้นื ผิวถนนในรู ปแบบขบวนแห่ หรื อขบวนใดๆ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง/ยศ ................... ชื่อ ........................................ นามสกุล
.............................โทรศัพท์ ..................................... ได้ยนื่ คาขออนุญาตใช้พ้ืนผิวถนนหรื อทางในการ (จัดขบวนแห่,
โฆษณา, แข่งรถ) .................................................................................... ระหว่างวันที่ ..................................... ถึงวันที่
......................................... รวม ............วัน เริ่ มต้นเส้นทางตั้งแต่ ................................... ถึง ...................................รวม
ระยะทางประมาณ ..................กิโลเมตร
เอกสารครบถ้วน
เอกสารไม่ครบถ้วน (ยังไม่รับเรื่ อง) โดยต้องนามาเพิ่มเติม ดังนี้
๑...........................................................................................................................................
๒..........................................................................................................................................
๓..........................................................................................................................................
๔..........................................................................................................................................
๕..........................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................... ผูย้ นื่ คาขอ
( .......................................................... )

ลงชื่อ........................................ ผูร้ ับเรื่ อง
( .......................................................... )
ตาแหน่ง ......................................................

กองกากับการ ๔ กองบังคับการตารวจจราจร
โทร๐ ๒๕๑๕ ๓๐๖๘ โทรสาร ๐ ๒๕๑๕ ๓๑๓๕

สำหรับผู้ยื่นคำขอ

เล่มที่......./.........
เลขที่......./.........
วันที่ ........... /...................... /............
เรื่ อง ขออนุ ญาตใช้พ้นื ผิวถนนในรู ปแบบขบวนแห่ หรื อขบวนใดๆ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง/ยศ ................... ชื่อ ........................................ นามสกุล
.............................โทรศัพท์ ..................................... ได้ยนื่ คาขออนุญาตใช้พ้นื ผิวถนนหรื อทางในการ (จัดขบวนแห่,
โฆษณา, แข่งรถ) .................................................................................... ระหว่างวันที่ ..................................... ถึงวันที่
......................................... รวม ............วัน เริ่ มต้นเส้นทางตั้งแต่ ................................... ถึง ...................................รวม
ระยะทางประมาณ ..................กิโลเมตร
เอกสารครบถ้วน
เอกสารไม่ครบถ้วน (ยังไม่รับเรื่ อง) โดยต้องนามาเพิ่มเติม ดังนี้
๑...........................................................................................................................................
๒..........................................................................................................................................
๓..........................................................................................................................................
๔..........................................................................................................................................
๕..........................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................... ผูย้ นื่ คาขอ
( .......................................................... )

ลงชื่อ........................................ ผูร้ ับเรื่ อง
( .......................................................... )
ตาแหน่ง ......................................................

กองกากับการ ๔ กองบังคับการตารวจจราจร
โทร๐ ๒๕๑๕ ๓๐๖๘ โทรสาร ๐ ๒๕๑๕ ๓๑๓๕

