ร่าง
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเคลื่อนย้ายรถ การใช้เครื่องมือบังคับ
ไม่ให้เคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก พ.ศ. ....
____________________
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบกรมตำรวจว่าด้วย กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ในการเคลื่อนย้ายรถการใช้เครื่องมือบั งคับให้ รถที่ห ยุดหรือจอดอยู่ ไม่ให้ เคลื่อนย้าย และการดูแลรักษารถ
ระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานพ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยคำสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๔/๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ย บสำนั กงานตำรวจแห่ งชาติ เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ และวิธีก าร
ในการเคลื่อนย้ายรถ การใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถที่ หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืน กฎหมายว่า
ด้วยจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบี ย บนี้ ให้ ใช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กำหนดหนึ่ งร้ อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศในราชกิ จ
จานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมตำรวจว่าด้วย กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการเคลื่อนย้า ยรถ
การใช้เครื่องมือบังคับให้รถที่หยุดหรือจอดอยู่ ไม่ให้เคลื่อนย้าย และการดูแลรักษารถระหว่างที่อยู่ในความ
ครอบครองของเจ้าพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๔

–๒–
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ เมื่อเจ้าพนักงานจราจรพบรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยจราจร
ทางบก และได้สั่งให้เคลื่อนย้ายรถแต่ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้เนื่องจากไม่พบ
ผู้ขับขี่ในขณะนั้น หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ให้เจ้าพนักงานจราจรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานจราจร
มี อ ำนาจเคลื่ อ นย้ า ยรถที่ ห ยุ ด หรื อ จอดอยู่ หรื อ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ บั ง คั บ ไม่ ใ ห้ เ คลื่ อ นย้ า ยรถดั ง กล่ า วได้
เพื่อความสะดวกของสภาพการจราจร หรือความปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน
หมวด ๒
การเคลื่อนย้ายรถ
ข้อ ๕ การเคลื่อนย้ายรถไปดูแลรักษาให้ปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑ เมื่อเจ้าพนักงานจราจรพบรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย
จราจรทางบกและจำเป็ น จะต้องเคลื่ อนย้ายรถเพื่อความสะดวกของสภาพการจราจร หรือความปลอดภัย
แก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิ นของประชาชน ให้ เจ้าพนักงานจราจรดำเนินการเคลื่อนย้ายรถหรืออาจแจ้ง
ให้ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรดำเนินการเคลื่อนย้ายรถดังกล่าวได้
๕.๒ ให้เจ้าพนักงานจราจรออกใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรใส่ซองพลาสติกใสติดหรือผูก
กับก้านใบปัดน้ำฝนด้านหน้าหรือยึดติดไว้กับส่วนหน้าของรถที่เห็นได้ชัดเจน
๕.๓ ให้เจ้าพนักงานจราจรแจ้งการปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายรถดังกล่าวไปยังสถานที่เก็บ
รักษาให้สถานีตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ พร้อมบันทึกภาพของตัวรถเท่าที่ทำได้ไว้เป็นหลักฐาน
และแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบถึงวันที่นำรถไปเก็บรักษาและสถานที่เก็บรักษา ในกรณีไม่พบตัวผู้ขับขี่ให้แจ้งเจ้าของรถ
หรือผู้ครอบครองรถทราบ
๕.๔ ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปยังสถานที่เก็บรักษา ให้เจ้าพนักงานจราจร
หรือผู้ ที่ได้รับ มอบหมายจากหั ว หน้ าเจ้าพนักงานจราจรหรือ เจ้าพนักงานจราจรใช้ความระมัดระวังมิให้ รถ
ที่ ถู ก เคลื่ อ นย้ า ยเกิ ด ความเสี ย หาย และเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตรวจสอบการดำเนิ น การให้ บั น ทึ ก ภาพ
การดำเนินการไว้เป็นหลักฐานด้วย
๕.๕ การดำเนินการเคลื่อนย้ายรถโดยผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร
หรื อ เจ้ าพนั ก งานจราจร ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุม ดูแ ลของเจ้ าพนั ก งานจราจร โดยผู้ ที่ ได้ รับ มอบหมาย
ต้องจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการตามแบบท้ายระเบียบนี้

–๓–
ข้อ ๖ การดูแลรักษา และการคืนรถในหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าพนักงานจราจร
๖.๑ ให้ เก็ บรั กษารถที่ เคลื่ อนย้ ายไว้ ณ สถานที่ เก็ บรั กษาที่ หั วหน้ าเจ้ าพนั กงานจราจร
แต่ ละท้ องที่ ประกาศกำหนด โดยให้ กองบั งคั บการต้ นสั งกั ดของหั วหน้ าพนั กงานจราจรหรือตำรวจภู ธรจั งหวั ด
มีหน้าที่จัดหาสถานที่เก็บรักษารถในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไว้สำหรับจอดรถที่ถูกเคลื่อนย้าย
กรณี มี ความจำเป็ นต้ องนำรถดั งกล่ าวไปเก็ บรั กษาไว้ ณ สถานที่ อื่ น นอกจากสถานที่
ตามวรรคหนึ่ง จะต้องตั้งอยู่ไม่ห่างจากที่ทำการของหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรโดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทาง
ของผู้ขับขี่ เจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถในการขอรับรถคืน
๖.๒ ให้ กองบั งคั บ การต้ น สั งกั ดของหั วหน้ าพนั กงานจราจรหรื อตำรวจภู ธรจั งหวั ด
กำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อการดูแลรักษารถที่เก็บรักษา และจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานที่เก็บรักษารถ
โดยให้มีหน้าที่รับรถเข้าดูแลรักษา เก็บค่าเคลื่อนย้ายรถ ค่าดูแลรักษารถ จำหน่าย คืนรถ ควบคุมดูแลสถานที่
และรักษาทรัพย์สิน พร้อมทั้ง บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรถตามแบบบัญชีท้ายระเบียบนี้
๖.๓ เมื่ อ รถคั น ใดเก็ บ รั ก ษาไว้ ค รบเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ แ จ้ ง ผู้ ขั บ ขี่ ห รื อ เจ้ า ของรถ
หรื อผู้ ครอบครองรถทราบตามข้อ ๕.๓ แล้ ว ยังไม่มี ผู้ ใดมาติ ดต่อ ให้ เจ้าหน้ าที่ต ำรวจซึ่งมี ห น้าที่ ตาม ๖.๒
ตรวจสอบว่าเป็นรถของผู้ใดแล้วติดต่อเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถคันดังกล่าวเพื่อทราบและมาดำเนินการ
ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ อไป และให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทำรายงานการดำเนิ น การต่ อ หั ว หน้ าเจ้ าพนั ก งานจราจร
เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
๖.๔ การรั บ เงิ น ค่ า เคลื่ อ นย้ า ยรถและค่ า ดู แ ลรั ก ษารถ ให้ แ ยกรายการระบุ ไ ว้
ในใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๓
การใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ
ข้อ ๗ ให้ ใช้เครื่องมือบั งคับไม่ให้ เคลื่อนย้ายรถ เพื่อป้องกันการหยุดหรือจอดรถอันเป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกในทางที่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรท้องที่ประกาศกำหนดให้เป็นพื้นที่ใช้
เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ การกำหนดทางดังกล่าวให้พิจารณาจากสภาพของทาง เพื่อความสะดวก
ของสภาพการจราจร หรือความปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน โดยแสดงเครื่องหมาย
กำหนดทางดังกล่าวติดตั้งไว้ให้ปรากฎในทางนั้น

–๔–
ข้อ ๘ การใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถให้ปฏิบัติ ดังนี้
๘.๑ เมื่ อ เจ้ า พนั ก งานจราจรพบรถที่ ห ยุ ด หรื อ จอดอยู่ อั น เป็ น การฝ่ า ฝื น กฎหมาย
ว่าด้วยจราจรทางบกและจำเป็น ต้องใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้ เคลื่อนย้ายรถ ให้ เจ้าพนักงานจราจรทำการใช้
เครื่องมือบั งคับ ไม่ให้ เคลื่อนย้ายรถดังกล่ าวได้ และออกใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรใส่ซองพลาสติกใสติด
ผูก หรือแสดงไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่สามารถเห็นได้ง่าย โดยผูกกับก้านใบปัดน้ำฝนด้านหน้าหรือยึดติดไว้กับส่วนหน้า
ของรถที่เห็นได้ชัดเจน และให้ติดหรือผูกป้ายไว้ที่กระจกหน้ารถด้านผู้ขับขี่ตามแบบท้ายระเบียบนี้
๘.๒ ขณะดำเนินการใช้เครื่องมือบังคับ หากมีผู้มาแสดงตัวเป็นผู้ ขับขี่ หรือเจ้าของรถ
หรือผู้ครอบครองรถให้เจ้าพนักงานจราจรยุติการใช้เครื่องมือบังคับ
กรณีที่รถคันดังกล่าวถูกบังคับไปแล้วและเจ้าพนักงานผู้ใช้เครื่องมือดังกล่าวมิได้อยู่
ในบริเวณนั้น ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถต้องไปรายงานตัวและชำระค่าใช้ จ่ายตามที่กำหนด
แล้วให้เจ้าพนักงานจราจรปลดเครื่องมือบังคับโดยเร็ว
หมวด ๔
การมอบหมาย การคัดเลือก และการกำกับดูแล
ข้อ ๙ การคัดเลือกผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถ หรือใช้เครื่องมือบังคับรถ
ที่หยุดหรือจอดตามระเบียบนี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการจ้างเหมาบริการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ทั้งนี้ ตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดที่ มีความเหมาะสมกับสภาพความ
จำเป็นหรือตามแผนงานของแต่ละท้องที่
ข้อ ๑๐ ผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑๐.๑ ต้ องมี รถลากจู งโดยสภาพหรื อที่ มี ระบบห้ ามล้ อเชื่ อมโยงถึ งกั น พร้ อมอุ ปกรณ์
โดยมีมาตรฐานและจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และจัดให้มี
กรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ (ประเภท ๑) ในวงเงินไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาทต่อหนึ่งครั้ง
๑๐.๒ ต้องจั ดหาสถานที่ ส ำหรับ เก็บ รักษารถที่มาจากการเคลื่ อนย้ายให้ เป็น สั ดส่ ว น
และมีพื้นที่รองรับการเก็บรักษารถในปริมาณที่เหมาะสมมีการรักษาความสะอาด มีระบบรักษาความปลอดภัย
ที่ ได้ ม าตรฐาน มีก ารติด ตั้ งกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ดเพื่ อ บั น ทึ กภาพในสถานที่ ส ำหรับ เก็ บ รักษารถดั งกล่ าว
อย่างพอเพียงและต้องใช้ความระมัดระวังดูแลรักษารถเท่าที่ควรดังเช่นผู้มีอาชีพรับฝากทรัพย์
๑๐.๓ จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันสืบเนื่องหรือเป็นผล
มาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เอาประกันภัย พร้อมจัดทำสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายขยายความคุ้มครอง
ความรับผิดอันเกิดจากสถานที่จอดรถ เพื่อคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย สำหรับความ
สูญเสียหรือเสียหายโดยอุบัติเหตุที่เกิดแก่รถที่อยู่ภายใต้ความครอบครอง ดูแล เก็บรักษา หรือควบคุมของผู้เอาประกันภัย
ลูกจ้าง พนักงานของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย ภายในวงเงินไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท

–๕–
๑๐.๔ สถานที่สำหรับเก็บรักษารถดังกล่าว ให้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของ
เจ้ า ของรถหรื อ ผู้ ขั บ ขี่ ใ นการขอรั บ รถคื น โดยแสดงแผนที่ สั ง เขป พร้ อ มแบบแปลนหรื อ แผนผั ง แสดง
แบบขนาด และลักษณะของอาคารสถานที่หรือลานจอดรถที่จะใช้ในการเก็บรักษารถที่มาจากการเคลื่อนย้าย
เส้นทางเข้าออก และรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณดังกล่าว พร้อมภาพถ่าย
๑๐.๕ ในระหว่างดำเนินการเคลื่ อนย้ายรถ ต้องมีอุปกรณ์ ห รือระบบการบันทึ กภาพ
ที่ทันสมัยและมีความเหมาะสม เพื่อการตรวจสอบอ้างอิง
๑๐.๖ ต้ อ งจั ด ให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษา เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารได้ ต ลอด
ยี่สิบสี่ชั่วโมง
หมวด ๕
การดำเนินการของผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถ ผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ดังนี้
๑๑.๑ เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานจราจร ให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอด
อยู่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ต้องรีบดำเนินการโดยทันทีและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
๑๑.๒ การเคลื่อนย้ายรถ การดูแล การเก็บรักษา และการคืนรถให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรที่สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างเคร่งครัด
๑๑.๓ จั ด ทำขั้ น ตอนและวิธี ก ารปฏิ บั ติ ในการเคลื่ อ นย้ ายรถที่ ห ยุ ด หรือ จอดอยู่ แ ละ
การดูแลรักษารถ พร้อมสถิติเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการและรายงานผลการรับรถและการคืนรถ
ที่รับผิดชอบให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทราบตามระยะเวลาที่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรกำหนด
๑๑.๔ ต้อ งจั ดให้ มี รถยกสำหรับ ใช้ในการเคลื่ อนย้าย เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าพนั กงาน
จราจรอย่างเพียงพอ
๑๑.๕ จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการดำเนินการเคลื่อนย้าย
รถ ให้ ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งานเมื่อได้รับการมอบหมายให้ ดำเนินการ และดูแลรักษา ปรับปรุง จัด ระเบียบ
สถานที่ที่เก็บรักษารถ ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
๑๑.๖ ในกรณี ร ถที่เคลื่ อนย้าย สู ญ หาย เสี ยหาย ไม่ว่าด้ว ยเหตุใด ๆ ในระหว่างการ
เคลื่อนย้าย หรือระหว่างการเก็บรักษา ให้รายงานหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทราบทันที

–๖–
หมวด ๖
การดูแล การเก็บรักษาของผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๒ การดูแล การเก็บรักษา ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการ ดังนี้
๑๒.๑ เมื่อเคลื่อนย้ายรถมาแล้วให้นำมาเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บรักษารถของผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตาม ๑๐.๔ โดยต้องมีการบันทึกการรับรถให้ปรากฏข้อมูลทะเบียนรถลักษณะและประเภทรถ ฐาน
ความผิด ชื่อผู้รับมอบรถ ชื่อผู้ส่งมอบรถ วัน เวลา สถานที่ส่งมอบรถ พร้อมทั้งสภาพหรือตำหนิ (ถ้ามี) ของตัวรถ
ในขณะที่รับมอบ
๑๒.๒ บั น ทึก ภาพในขณะดำเนิ นการเคลื่ อนย้ายรถเข้าเก็บ ในสถานที่ เก็ บรักษารถ
และในขณะการเก็บรักษารถ
๑๒.๓ ต้องจัดเจ้าหน้าที่หรือพนักงานดูแลรักษารถ ทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย
ในสถานที่เก็บรักษารถตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถที่จอดเก็บไว้ ณ สถานที่
เก็บรักษารถ
๑๒.๔ จัดทำรายงานผลการรับรถ การจำหน่ายรถ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยให้มี
รายละเอียดข้อมูลตาม ๖.๒ รายงานให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทราบตามระยะเวลาที่หัวหน้าเจ้าพนักงาน
จราจรกำหนด และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบทุกวันว่ารถคันใดถูกเก็บรักษาไว้ครบเจ็ดวันแล้วยังไม่มีผู้ใด
มาติดต่อ ให้รายงานหัวหน้าเจ้าพนั กงานจราจรทราบเพื่อดำเนิ นการต่อไป โดยนำข้อ ๖.๓ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
หมวด ๘
การคืนรถ
ข้อ ๑๓ การคืนรถของเจ้าพนักงานจราจร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการ ดังนี้
๑๓.๑ ผู้ขับขี่ เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ นำใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรที่ยึดติดไว้กับ
ส่วนหน้าของรถไปชำระค่าปรับตามกฎหมาย และชำระค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายรถ และการดูแลรักษารถ ตาม
อัตราค่าใช้จ่ายที่กำหนด
๑๓.๒ ในการคื น รถให้ ตรวจสอบเอกสารการครอบครองหรื อความเป็ น เจ้ าของรถ
สำเนาทะเบียนรถ บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่สามารถแสดงความ
เป็นเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ คันดังกล่าวได้
๑๓.๓ ให้เจ้าของรถ ผู้ครอบครองรถ หรือผู้ขับขี่ ที่รับรถคืนลงลายมือชื่อในบันทึกการ
คืนรถ โดยให้ปรากฏข้อมูลชื่อ สกุล ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวประชาชน ของผู้รับรถคืน พร้อมทั้งให้บันทึกภาพ
บุคคลดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

–๗–
หมวด ๙
การควบคุมกำกับดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๔ การควบคุมกำกับดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานจราจร มีดังนี้
๑๔.๑ เจ้าพนักงานจราจร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา วินิจฉัยว่ารถที่หยุดหรือจอดอยู่
คันใด จำเป็นต้องเคลื่อนหรือใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถตามความเหมาะสม และผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ต้องปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรอย่างเคร่งครัด
๑๔.๒ เจ้าพนักงานจราจร ที่พบการกระทำความผิด และแจ้งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำ
การเคลื่อนย้ายรถ ต้องควบคุมกำกับดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายรถตามระเบียบนี้
๑๔.๓ ในกรณี ที่ ผู้ ที่ ได้รับ มอบหมายไม่ ป ฏิ บั ติ ตามหลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไขของผู้ ที่ ได้ รับ
มอบหมายตามระเบียบนี้ ให้เจ้าพนักงานจราจรดังกล่าว รายงานเป็นหนังสือให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
จนถึงหัวหน้าหน่วยงานเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป
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