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ระเบียบสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ำรในกำรเคลื่อนย้ำยรถ กำรใช้เครื่องมือบังคับ
ไม่ให้เคลื่อนย้ำยรถทีห่ ยุดหรือจอดอยู่อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบกรมตำรวจ ว่ำด้วยกำหนดหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ
ในกำรเคลื่อนย้ำยรถ กำรใช้เครื่องมือบังคับให้รถที่หยุดหรือจอดอยู่ ไม่ให้เคลื่อนย้ำย และกำรดูแล
รักษำรถระหว่ำงที่อยู่ในควำมครอบครองของเจ้ำพนักงำน พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย เหมำะสมและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๙ วรรคสอง
แห่งพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก
ลงวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๐ จึงวำงระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ในกำรเคลื่อนย้ำยรถ กำรใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ำยรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นกำรฝ่ำฝืน
กฎหมำยว่ำด้วยจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมตำรวจ ว่ำด้วยกำหนดหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติในกำรเคลื่อนย้ำยรถ
กำรใช้เครื่องมือบังคับให้รถที่หยุดหรือจอดอยู่ ไม่ให้เคลื่อนย้ำย และกำรดูแลรักษำรถระหว่ำงที่อยู่ใน
ควำมครอบครองของเจ้ำพนักงำน พ.ศ. ๒๕๓๔
ข้อ ๔ ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติรักษำกำรตำมระเบียบนี้ และให้มีอำนำจตีควำมและ
วินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ เมื่อเจ้ำพนักงำนจรำจรพบรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้ว ย
จรำจรทำงบกและได้สั่งให้เคลื่อนย้ำยรถแต่ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตำมคำสั่ง หรือไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยรถได้
เนื่องจำกไม่พบผู้ขับขี่ในขณะนั้นหรือมีเหตุจำเป็นอื่น ให้เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก
หั ว หน้ ำเจ้ำพนั กงำนจรำจรหรือเจ้ำพนั กงำนจรำจรภำยใต้กำรควบคุมของบุคคลดังกล่ำว มีอำนำจ
เคลื่อนย้ำยรถที่หยุดหรือจอดอยู่หรือใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ำยรถที่หยุดหรือจอดอยู่ดังกล่ำวได้
เพื่อควำมสะดวกของสภำพกำรจรำจร หรือควำมปลอดภัยแก่ชีวติ ร่ำงกำย และทรัพย์สินของประชำชน
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หมวด ๒
กำรเคลื่อนย้ำย
ข้อ ๖ กำรเคลื่อนย้ำยรถไปดูแลรักษำให้ปฏิบัติ ดังนี้
๖.๑ เมื่อเจ้ำพนั กงำนจรำจรพบรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย
ว่ำด้ว ยจรำจรทำงบกและจำเป็น จะต้องเคลื่อนย้ำยรถเพื่อควำมสะดวกของสภำพกำรจรำจร หรือ
ควำมปลอดภัยแก่ชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สินของประชำชน ให้เจ้ำพนักงำนจรำจรทำกำรเคลื่อนย้ำยรถ
หรืออำจแจ้งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือเจ้ำพนักงำนจรำจรดำเนิ นกำร
เคลื่อนย้ำยรถดังกล่ำวได้
๖.๒ ให้เจ้ำพนักงำนจรำจรออกใบสั่งของเจ้ำพนักงำนจรำจรใส่ซองพลำสติกใสติด
หรือผูกกับก้ำนใบปัดน้ำฝนด้ำนหน้ำหรือยึดติดไว้กับส่วนหน้ำของรถที่เห็นได้ชัดเจน หรือแสดงใบสั่งไว้ที่
ผู้ขับขี่สำมำรถเห็นได้ง่ำย
๖.๓ ให้ เจ้ำพนั กงำนจรำจรแจ้ งกำรปฏิบัติในกำรเคลื่อนย้ำยรถดังกล่ำวให้สถำนี
ตำรวจท้องที่หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ทรำบ เพื่อเป็นข้อมูลกำรกระทำควำมผิดและเพื่อกำรตรวจสอบ
และกำรดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ต่อไป พร้อมบันทึกภำพของตัวรถเท่ำที่ทำได้ไว้เป็นหลักฐำน และ
แจ้งให้ผู้ขับขี่ทรำบถึงวันที่นำรถไปเก็บรักษำและสถำนที่เก็บรักษำ หำกไม่พบตัวผู้ขับขี่ให้แจ้งเจ้ำของรถ
หรือผู้ครอบครองรถทรำบ
กำรแจ้งผู้ขับขี่ เจ้ำของ หรือผู้ครอบครองตำมข้อ ๖.๓ ให้ประกำศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูไ ด้
โดยอย่ำงน้อยต้องระบุ วัน เดือน และปี และตำแหน่งของหัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือเจ้ำพนักงำน
จรำจร และต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระสำคัญ ข้อกฎหมำยที่อ้ำงอิง ข้อพิจำรณำและข้อสนับสนุนในกำรใช้ดุลพินิจ
๖.๔ ในระหว่ำงดำเนินกำรเคลื่อนย้ำยรถไปยังสถำนที่เก็บรักษำ ให้เจ้ำพนักงำน
จรำจรใช้ควำมระมัดระวังมิให้รถที่ถูกเคลื่อนย้ำยเกิดควำมเสียหำย
เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบสภำพรถให้ดำเนินกำร ดังนี้
(๑) ก่อนกำรดำเนินกำรเคลื่อนย้ำยรถไปยังสถำนที่เก็บรักษำ ให้เจ้ำพนักงำน
จรำจรสำรวจสภำพรถตำหนิ (ถ้ำมี) และบันทึกภำพไว้เป็นหลักฐำน
(๒) บันทึกภำพในขณะดำเนินกำรเคลื่อนย้ำยรถไปยังสถำนที่เก็บรักษำรถและ
ในขณะกำรเก็บรักษำรถ
๖.๕ กำรดำเนินกำรเคลื่อนย้ำยรถโดยผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจร
หรือเจ้ำพนักงำนจรำจร ต้องอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของเจ้ำพนักงำนจรำจร โดยผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ต้องจัดทำหลักฐำนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรเคลื่อนย้ำยรถ
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ข้อ ๗ กำรดูแลรักษำ และกำรคืนรถในหน้ำที่รับผิดชอบของเจ้ำพนักงำนจรำจร
๗.๑ ให้เก็บรักษำรถที่เคลื่อนย้ำยไว้ ณ สถำนที่เก็บรักษำที่หัวหน้ำเจ้ำพนักงำน
จรำจรแต่ละท้องที่ประกำศกำหนด โดยให้กองบังคับกำรต้นสังกัดของหัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจรมีหน้ำที่
จัดหำสถำนที่เก็บรักษำรถในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไว้สำหรับจอดรถที่ถูกเคลื่อนย้ำย ทั้งนี้ จะต้ องตั้งอยู่
ไม่ห่ำงจำกที่ทำกำรของหัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจรโดยคำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเดินทำงของผู้ขับขี่
เจ้ำของรถ หรือผู้ครอบครองรถในกำรขอรับรถคืน
๗.๒ ให้กองบังคับกำรต้นสังกัดของหัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจร กำหนดมำตรกำร
ที่จำเป็นเพื่อกำรดูแลรักษำรถที่เก็บรักษำ และจัดเจ้ำหน้ำที่ตำรวจประจำสถำนที่เก็บรักษำรถกลำงโดยให้มี
หน้ำที่รับรถเข้ำดูแลรักษำ เก็บค่ำเคลื่อนย้ำยรถ ค่ำดูแลรักษำรถ คืนรถ ควบคุมดูแลสถำนที่และรักษำ
ทรัพย์สิน ทั้งนี้ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวให้กระทำโดยกำรลงรำยงำนประจำวัน และบันทึกรำยละเอียด
ตำมสมควร
กำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรถต้องจัดทำสมุดบัญชี ดังนี้
(ก) บัญชีรำยวันเพื่อแสดงจำนวนเงินรำยได้และสถำนภำพรถ
(ข) บัญชีรถที่จอดหรือหยุดอยู่โดยฝ่ำฝืนกฎหมำย ต้องมีกำรสรุปกำรรับและคืนรถ
ประจำวัน ให้พนักงำนสอบสวนที่รับผิดชอบลงนำมไว้ โดยมีรำยละเอียด
รถที่ตกค้ำง
คัน
(ลำดับที่...........)
รถที่รับใหม่ในวันนี้
คัน
(ลำดับที่...........)
รถที่คืนในวันนี้
คัน
(ลำดับที่...........)
รถที่คงเหลือในวันนี้
คัน
(ลำดับที่...........)
ลงชื่อ

(ตัวบรรจง)
........................../........../..........
รถคันใดคืนแล้วให้วงแดงที่เลขลำดับในสมุดคุมรถ
(ค) สรุปยอดกำรปฏิบัติทุกวันสุดท้ำยของเดือนให้ปรำกฏ ดังนี้
รถที่ตกค้ำงจำกเดือนก่อน
คัน
รถที่รับเข้ำในเดือนนี้
คัน
รถที่คืนในเดือนนี้
คัน
คงเหลือรถ
คัน
จำนวนคดีเปรียบเทียบปรับ
คดี
เก็บค่ำปฏิบัติกำรใช้เครื่องมือบังคับฯ
รำย
(เป็นเงิน............บำท)
เก็บค่ำปฏิบัติกำรเคลื่อนย้ำยรถ
รำย
(เป็นเงิน............บำท)
เก็บค่ำดูแลรักษำ
รำย
(เป็นเงิน............บำท)
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๗.๓ เมื่อรถคันใดเก็บรักษำไว้ครบเจ็ด วันนับแต่วันที่ได้แจ้งผู้ขับขี่หรือเจ้ำของรถ
หรือผู้ครอบครองรถทรำบตำมข้อ ๖.๓ แล้วยังไม่มีผู้มำติดต่อ ให้เจ้ำหน้ำที่ตำรวจซึ่งมีหน้ำที่ตำมข้อ ๗.๒
ตรวจสอบว่ ำ เป็ น รถของผู้ ใ ดแล้ ว ติ ด ต่ อ เจ้ ำ ของรถหรื อ ผู้ ค รอบครองรถคั น ดั ง กล่ ำ วเพื่ อ ทรำบและ
มำดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบซึ่งได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนจรำจร
จัดทำรำยงำนกำรดำเนินกำรต่อหัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจรเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐำน
๗.๔ กำรรับเงิน ค่ำเคลื่อนย้ำยรถและค่ำดูแลรักษำรถ ให้แยกรำยกำรระบุไว้ใน
ใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน
หมวด ๓
กำรใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ำยรถ
ข้อ ๘ ให้ หั ว หน้ ำเจ้ำพนั กงำนจรำจรท้องที่ประกำศกำหนดพื้นที่ใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้
เคลื่อนย้ำยรถเพื่อป้องกันกำรหยุดหรือจอดรถอันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก ทั้งนี้
กำรประกำศกำหนดทำงดังกล่ำวให้พิจำรณำจำกสภำพของทำง เพื่อควำมสะดวกของสภำพกำรจรำจร
หรือควำมปลอดภัยแก่ชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สินของประชำชน โดยแสดงเครื่องหมำยกำหนดทำง
ดังกล่ำวติดตั้งไว้ให้ปรำกฏในทำงนั้น
ข้อ ๙ กำรใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ำยรถให้ปฏิบัติ ดังนี้
๙.๑ เมื่อเจ้ำพนั กงำนจรำจรพบรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย
ว่ำด้วยจรำจรทำงบกและจำเป็นต้องใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ำยรถ ให้เจ้ำพนักงำนจรำจรทำกำร
ใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ำยรถดังกล่ำวได้ และออกใบสั่งของเจ้ำพนักงำนจรำจรใส่ซองพลำสติกใส
ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่สำมำรถเห็นได้ง่ำย โดยผูกกับก้ำนใบปัดน้ำฝนด้ำนหน้ำหรือยึดติดไว้
กับส่วนหน้ำของรถที่เห็นได้ชัดเจน หรือแสดงใบสั่งไว้ที่ผู้ขับขี่สำมำรถเห็นได้ง่ำย และให้ติดหรือผูกป้ำย
ไว้ที่กระจกหน้ำรถด้ำนผู้ขับขี่
๙.๒ ขณะดำเนินกำรใช้เครื่องมือบังคับ หำกมีผู้มำแสดงตัวเป็นผู้ขับขี่หรือเจ้ำของรถ
หรือผู้ครอบครองรถให้เจ้ำพนักงำนจรำจรยุติกำรใช้เครื่องมือบังคับ
กรณีที่รถคัน ดังกล่ำวถูกบังคับไปแล้วและเจ้ำพนักงำนจรำจรผู้ใช้เครื่องมือ
ดั ง กล่ ำ วมิ ไ ด้อ ยู่ ใ นบริเ วณนั้ น ผู้ ขั บ ขี่ ห รื อเจ้ ำของรถหรื อผู้ ค รอบครองรถต้อ งไปแสดงตั วและชำระ
ค่ำใช้จ่ำยตำมที่กำหนดแล้วให้เจ้ำพนักงำนจรำจรปลดเครื่องมือบังคับโดยเร็ว
หมวด ๔
กำรมอบหมำย กำรคัดเลือก และกำรกำกับดูแล
ข้อ ๑๐ กำรคั ด เลื อ กผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมำยให้ เ ป็ น ผู้ ด ำเนิ น กำรเคลื่ อ นย้ ำ ยรถตำมระเบี ย บนี้
ให้ดำเนินกำรโดยวิธีกำรจ้ำงเหมำบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
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ทั้งนี้ ตำมขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดที่มีควำมเหมำะสมกับสภำพควำมจำเป็นหรือตำมแผนงำน
ของแต่ละท้องที่
ข้อ ๑๑ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑๑.๑ ต้องมีใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งจำกนำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ ำด้ว ย
กำรขนส่งทำงบก
๑๑.๒ ต้องมีรถยกพร้อมอุปกรณ์โดยมีมำตรฐำนและจดทะเบียนกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก
๑๑.๓ ต้องจัดหำสถำนที่สำหรับเก็บรักษำรถที่มำจำกกำรเคลื่อนย้ำยให้เป็นสัดส่วน
และมีพื้น ที่รองรับกำรเก็บรักษำรถในปริมำณที่เหมำะสม มีกำรรักษำควำมสะอำด มีระบบรักษำ
ควำมปลอดภัยที่ไ ด้มำตรฐำน มีกำรติด ตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อบันทึกภำพในสถำนที่สำหรับ
เก็บรักษำรถดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอและต้องใช้ควำมระมัดระวังดูแลรักษำรถเท่ำที่ควรดังเช่นผู้มีอำชีพ
รับฝำกทรัพย์
๑๑.๔ รถยกต้องจัดให้มีประกันภัยภำคบังคับคุ้มครองผู้ประสบภัยซึ่งได้รับอันตรำย
ต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมัยเนื่องจำกรถที่ใช้หรืออยู่ในทำง หรือเนื่องจำกสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น
และจั ด ท ำประกัน ภั ย ภำคสมัค รใจคุ้ม ครองควำมรั บผิ ด ต่อ ควำมเสี ย หำยใด ๆ อั น เกิ ด แก่ท รั พย์สิน
ของบุคคลภำยนอก
๑๑.๕ จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงทรัพย์สินคุ้มครองควำมเสียหำยของรถ
ที่ถูกเคลื่อนย้ำยหรือเก็บรักษำอันเกิดจำกอุบัติเหตุใด ๆ โดยระบุให้
(๑) คุ้มครองรถที่อยู่ภำยใต้กำรดูแล รักษำ หรือควบคุมไว้เป็นกำรเฉพำะ
ในหน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย และจัดทำเอกสำรแนบท้ำยว่ำด้วยทรัพย์สินภำยใต้กำรดูแลรักษำ
และควบคุม เพิ่มเติม
(๒) คุ้ ม ครองควำมเสี ย หำยของรถยนต์ ใ นขณะเคลื่ อ นย้ ำ ย และจั ด ท ำ
เอกสำรแนบท้ำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทั้งนี้ กำรจัดทำกรมธรรม์ดังกล่ำว ต้องทำเอกสำรแนบท้ำยซึ่งกำหนดเงื่อนไข
ไม่ให้บริษัทประกันภัยนำข้อยกเว้นไม่คุ้มครองยำนพำหนะที่จดทะเบียนสำหรับใช้รถบนถนนมำใช้บังคับ
๑๑.๖ สถำนที่สำหรับเก็บรักษำรถดังกล่ำว ให้คำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเดินทำง
ของเจ้ำของรถ ผู้ขับขี่ หรือผู้ครอบครองในกำรขอรับรถคืน โดยแสดงแผนที่สังเขป พร้อมแบบแปลน
หรือแผนผังแสดงแบบ ขนำด และลักษณะของอำคำรสถำนที่หรือลำนจอดรถที่จะใช้ในกำรเก็บรักษำรถ
ที่ ม ำจำกกำรเคลื่ อ นย้ ำ ย เส้ น ทำงเข้ ำ ออกและรำยละเอี ย ดสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งภำยในบริ เ วณดั ง กล่ ำ ว
พร้อมภำพถ่ำย
๑๑.๗ ในระหว่ำงดำเนินกำรเคลื่อนย้ำยรถ ต้องมีอุปกรณ์หรือระบบกำรบันทึกภำพ
ที่ทันสมัยและมีควำมเหมำะสม เพื่อกำรตรวจสอบอ้ำงอิง
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๑๑.๘ ต้ อ งจั ด ให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลสถำนที่ เ ก็ บ รั ก ษำ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรได้ ต ลอด
ยี่สิบสี่ชั่วโมง
๑๑.๙ ต้องจัดให้มีรถยกสำหรับใช้ในกำรเคลื่อนย้ำย เมื่อได้รับแจ้งจำกเจ้ำพนักงำนจรำจร
อย่ำงเพียงพอ
๑๑.๑๐ จัดให้มีกำรตรวจสอบและบำรุงรักษำ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรดำเนินกำร
เคลื่อนย้ำยรถ ให้ได้มำตรฐำนและพร้อมใช้งำนเมื่อได้รับกำรมอบหมำยให้ดำเนินกำร และดูแลรักษำ
ปรับปรุงจัดระเบียบสถำนที่ที่เก็บรักษำรถ ให้มีควำมเหมำะสม ปลอดภัย และสะอำดเรียบร้อยอยู่เสมอ
๑๑.๑๑ ในระหว่ำงดำเนินกำรเคลื่ อนย้ ำยรถไปยั งสถำนที่ เก็บ รักษำ ให้ ผู้ ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกหัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือเจ้ำพนักงำนจรำจรใช้ควำมระมัดระวังมิให้รถถูกเคลื่อนย้ำย
เกิดควำมเสียหำย
หมวด ๕
กำรดำเนินกำรของผู้ที่ได้รบั มอบหมำย
ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกำรเคลื่อนย้ำยรถ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยต้องปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไข ดังนี้
๑๒.๑ เมื่อได้รับแจ้งจำกเจ้ำพนักงำนจรำจร ให้ดำเนินกำรเคลื่อนย้ำยรถที่หยุด
หรือจอดอยู่อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ต้องรีบดำเนินกำรโดยทันทีและจัดเจ้ำหน้ำที่พร้อมปฏิบัติงำน
ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
๑๒.๒ กำรเคลื่ อ นย้ ำ ยรถ กำรดู แ ล กำรเก็ บ รั ก ษำ และกำรคื น รถให้ ป ฏิ บั ติ
ตำมระเบียบนี้
๑๒.๓ จั ด ท ำขั้ น ตอนและวิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ ใ นกำรเคลื่ อ นย้ ำ ยรถที่ ห ยุ ด หรื อ จอดอยู่
และกำรดูแลรักษำรถพร้อมสถิติเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรและรำยงำนผลกำรรับรถและ
กำรคืนรถที่รับผิดชอบให้หัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจรทรำบตำมระยะเวลำที่หัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจรกำหนด
๑๒.๔ ในกรณีรถที่เคลื่อนย้ำย สูญหำย เสียหำย ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ในระหว่ำง
กำรเคลื่อนย้ำย หรือระหว่ำงกำรเก็บรักษำ ให้รำยงำนหัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจรทรำบทันที
หมวด ๖
กำรดูแล กำรเก็บรักษำของผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ข้อ ๑๓ กำรดูแล กำรเก็บรักษำ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำย ให้ดำเนินกำร ดังนี้
๑๓.๑ เมื่อเคลื่อนย้ำยรถมำแล้วให้นำมำเก็บไว้ ณ สถำนที่เก็บรักษำรถของผู้ที่
ได้ รั บ มอบหมำย ต้ อ งมี กำรบั น ทึก กำรรั บรถให้ปรำกฏข้อ มูล ทะเบีย นรถ ลั ก ษณะและประเภทรถ
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ฐำนควำมผิด ชื่อผู้รับมอบรถ ชื่อผู้ส่งมอบรถ วัน เวลำ สถำนที่ส่งมอบรถ พร้อมทั้งสภำพหรือตำหนิ
(ถ้ำมี) ของตัวรถในขณะที่รับมอบ
๑๓.๒ บันทึกภำพในขณะดำเนินกำรเคลื่อนย้ำยรถเข้ำเก็บในสถำนที่เก็บรักษำรถ
และในขณะกำรเก็บรักษำรถ
๑๓.๓ ต้องจัดเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนดูแลรักษำรถ ทำหน้ำที่ดูแลรักษำควำมปลอดภัย
ในสถำนที่เก็บรักษำรถตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นกับรถที่จอดเก็บไว้
ณ สถำนที่เก็บรักษำรถ
๑๓.๔ จัดทำรำยงำนผลกำรรับรถ กำรคืนรถ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ โดยให้มี
รำยละเอียดข้อมูลตำมข้อ ๗.๒ วรรคสอง รำยงำนให้หัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจรทรำบตำมระยะเวลำ
ที่หัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจรกำหนด และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยตรวจสอบทุกวันว่ำรถคันใดถูกเก็บรักษำ
ไว้ครบเจ็ดวันแล้วยังไม่มีผู้ใดมำติดต่อ ให้รำยงำนหัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจรทรำบเพื่อดำเนินกำรต่อไป
โดยนำข้อ ๗.๓ มำใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๗
กำรคืนรถ
ข้อ ๑๔ กำรคืนรถของเจ้ำพนักงำนจรำจร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจร
ให้ดำเนินกำร ดังนี้
๑๔.๑ ผู้ขับขี่ เจ้ำของรถหรือผู้ครอบครองรถ นำใบสั่งเจ้ำพนักงำนจรำจรที่ยึดติดไว้
กับส่วนหน้ำของรถไปชำระค่ำปรับตำมกฎหมำย และชำระค่ำใช้จ่ำยกำรเคลื่อนย้ำยรถ และกำรดูแล
รักษำรถ ตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยที่กำหนด
๑๔.๒ ให้ เ จ้ ำ พนั ก งำนจรำจรผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมำยจำกหั ว หน้ ำ เจ้ ำ พนั ก งำนจรำจร
เป็นผู้พิจำรณำกำรคืนรถให้แก่เจ้ำของรถหรือผู้ครอบครองรถ
๑๔.๓ ในกำรคืนรถให้ตรวจสอบเอกสำรกำรครอบครองหรือควำมเป็นเจ้ำของรถ
ส ำเนำทะเบี ย นรถ บั ต รประจ ำตั ว ประชำชนเจ้ ำ ของรถหรื อ ผู้ ค รอบครองรถ หรื อ หลั ก ฐำนอื่ น ๆ
ที่สำมำรถแสดงควำมเป็นเจ้ำของรถหรือผู้ครอบครองรถคันดังกล่ำวได้
๑๔.๔ หำกผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำยังไม่อำจพิสูจน์ได้ว่ำผู้ใดเป็นเจ้ำของรถ หรือ
ผู้ มี สิ ท ธิ ข อรั บ รถ ให้ เ จ้ ำ พนั ก งำนจรำจรด ำเนิ น กำรเร่ ง ด่ ว น โดยตรวจสอบเลขหมำยเครื่ อ งยนต์
เลขตัวถังรถ แล้วแจ้งเลขหมำยดังกล่ำว ชนิดรถ (แบบ/รุ่น/ปีที่ผลิต) ชื่อเครื่องยนต์เพื่อตรวจสอบไปยัง
(๑) กรมกำรขนส่งทำงบก
(๒) บริษัทตัวแทนจำหน่ำย
(๓) บริษัทผู้ผลิต
(๔) กองทะเบียนประวัติอำชญำกรรม

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๐ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

กำรตรวจสอบหลักฐำนตำมวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจรดำเนินกำร
ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภำยในก ำหนดระยะเวลำสิ บ ห้ ำ วั น นั บ แต่ วั น ที่ เ คลื่ อ นย้ ำ ยรถไปยั ง สถำนที่ เ ก็ บ รั ก ษำ
หำกไม่เสร็จสิ้นภำยในกำหนดให้เสนอขออนุมัติขยำยเวลำต่อหัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจรต่อไป ทั้งนี้
ครำวละไม่เกินสิบห้ำวัน
๑๔.๕ หำกผลกำรตรวจสอบตำมข้อ ๑๔.๔ พบหรือเป็นกรณีมีเหตุอันสงสัยว่ำ
รถดังกล่ำวเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิด ให้ส่งเรื่องไปยังพนักงำนสอบสวนเพื่อดำเนินกำร
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมทำงอำญำหรือกฎหมำยอื่นที่มีโทษอำญำต่อไป
๑๔.๖ หำกปรำกฏหลักฐำนแน่ชัดว่ำผู้ใดเป็นเจ้ำของรถหรือผู้มีสิทธิจะรับรถก็ให้
ติดต่อผู้นั้นมำขอรับรถคืนไป โดยให้เจ้ำของรถ ผู้ครอบครองรถ หรือผู้ขับขี่ ที่รับรถคืนลงลำยมือชื่อ
ในบันทึกกำรคืนรถ โดยให้ปรำกฏข้อมูลชื่อ สกุล ที่อยู่ หมำยเลขประจำตัวประชำชน ของผู้รับรถคืน
พร้อมทั้งให้บันทึกภำพบุคคลดังกล่ำวไว้เป็นหลักฐำน
หมวด ๘
กำรควบคุมกำกับดูแลผู้ทไี่ ด้รับมอบหมำย
ข้อ ๑๕ กำรควบคุมกำกับดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนจรำจร มีดังนี้
๑๕.๑ เจ้ำพนักงำนจรำจร เป็นผู้มีอำนำจในกำรพิจำรณำ วินิจฉัยว่ำรถที่หยุดหรือจอด
อยู่คัน ใด จำเป็น ต้องเคลื่อนย้ำยตำมควำมเหมำะสม และผู้ที่ได้รับมอบหมำยต้องปฏิบัติตำมคำสั่ง
เจ้ำพนักงำนจรำจรอย่ำงเคร่งครัด
๑๕.๒ เจ้ำพนักงำนจรำจรที่พบกำรกระทำควำมผิด และแจ้งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ท ำกำรเคลื่ อ นย้ ำ ยรถ ต้ อ งควบคุ ม ก ำกั บ ดู แ ลผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยในกำรปฏิ บั ติ ก ำรเคลื่ อ นย้ ำ ยรถ
ตำมระเบียบนี้
๑๕.๓ ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับมอบหมำยไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยตำมระเบียบนี้ ให้เจ้ำพนักงำนจรำจรดังกล่ำว รำยงำนเป็นหนังสือให้ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
ชั้นจนถึงหัวหน้ำหน่วยงำนเพื่อทรำบและพิจำรณำสั่งกำรต่อไป
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พลตำรวจเอก สุวฒ
ั น์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ

