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ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการกาหนดพื้นที่ทาการค้าและการขายหรือจาหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
ตามที่ รั ฐ บาลได้ ป ระกาศนโยบาย เรื่ อ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาการด ารงชี วิ ต ของประชาชน
โดยทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่ - แผงลอย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยังคง
เอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ทาให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลัก เกณฑ์ เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผ่อนผัน ลงวันที่
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผ่อนผันได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
ด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้ง กรุงเทพมหานครได้รับการร้องเรียนจาก
ประชาชนที่ได้รับความไม่สะดวกจากการมีหาบเร่ - แผงลอย ตั้งกีดขวางการสัญจรบนทางเท้า รวมทั้ง
เจ้ า พนั กงานจราจรประสบปัญหาในการจั ด การจราจรให้ค ล่องตัวและผู้ ขับขี่ย านพาหนะต่างได้รับ
ความไม่สะดวกในการจราจรเป็นผลตามมา นอกจากนี้ ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี ที่เกี่ยวกับการยกเลิก
จุดผ่อนผันบนทางเท้า ศาลปกครองได้วินิจฉัยเป็นแนวสาคัญไว้ว่าทางเดินเท้าสาธารณะ มีวัตถุประสงค์
ของการใช้เพื่อประโยชน์สาหรับสาธารณะในการสัญจร และตามหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์
ของการค้าขายบนทางเท้าเทียบกับความเสียหายและการขาดประโยชน์ในการใช้สอยที่จะเกิดกับสาธารณะ
พิจารณาได้ว่า ประโยชน์สาธารณะย่อมมีความเหมาะสมและจาเป็นมากกว่า
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 4๒
ประกอบมาตรา 4 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 รวมทั้งสาระบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แห่งพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จึงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกาหนดพื้นที่ทาการค้าและการขายหรือจาหน่ายสินค้า
ในที่สาธารณะ ดังนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผ่อนผัน
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
๒. ประกาศฉบั บ นี้ ไ ม่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ พื้ น ที่ ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ วิ ถี ชุ ม ชน ย่ า นพื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวบริเวณถนนข้าวสาร และ ถนนเยาวราช และพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกับข้างต้น
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกาหนด
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๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ทาการค้า
๓.1 ถนนต้องมีช่องทางจราจรตั้งแต่ ๔ ช่องทางจราจรขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการเดินรถ
ทางเดียวหรือสวนทาง และทางเท้าสาธารณะเมื่อจัดวางแผงค้าแล้วต้องมีที่ว่างให้ประชาชนสัญจร
ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
๓.๒ ไม่อยู่ในรัศมี ๑๕๐ เมตร จากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วัง พระที่นั่ง
พระตาหนัก เขตพระราชฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์
๓.๓ ไม่เป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการจราจรและกีดขวางการจราจร โดยต้องเสนอและ
ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร ตามอานาจหน้าที่แห่งกฎหมาย
๓.๔ ไม่เป็นพื้นที่ที่มีกรณีพิพาทระหว่างผู้ค้ากับกรุงเทพมหานคร ซึ่งศาลได้มีคาพิพากษา
หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
๓.๕ ไม่เป็นพื้นที่หรือบริเวณที่กรุงเทพมหานครประกาศห้ามเป็นพื้นที่ทาการค้า
๓.๖ ต้องได้รับความเห็ น ชอบโดยส่วนใหญ่จากประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้เสีย
ในบริเวณนั้น หรือบริเวณใกล้เคียง โดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งประกอบด้วย
(1) เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารที่อยู่ในพื้นที่ทาการค้า
(2) ประชาชนผู้สัญจรและใช้ทางเท้าในบริเวณนั้น
(3) ประชาชนผู้พักอาศัย ในรัศมี ๕00 เมตร ของพื้นที่ทาการค้า
(4) ประชาชนผู้มีสถานที่ทางานในรัศมี ๕00 เมตร ของพื้นที่ทาการค้า
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้ดาเนินการโดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรือสานักงานเขต โดยให้คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครหรือ
คณะกรรมการหรือคณะทางานที่คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินการรับฟัง ความคิดเห็นเพื่อครอบคลุมประชาชน
ในพื้ น ที่ และผู้ มีส่ ว นได้เ สีย ตามที่ ระบุข้ างต้น อย่ างครบถ้ วนให้ท ราบและเข้า ใจรายละเอียดข้อมูล
อย่างเพียงพอและสามารถแสดงความคิดเห็นได้
๔. การจัดผังแผงค้าในพื้นที่ทาการค้า
๔.1 แผงค้ามีขนาดไม่เกิน 2 ตารางเมตร โดยความลึกของแผงค้าต้องไม่เกิน ๑ เมตร
๔.2 ให้จัดผังแผงค้าได้เพียงฝั่งเดียว โดยให้ชิดกับด้านถนนและพื้นที่ทาการค้าต้องห่างจาก
ผิวการจราจรอย่างน้อย ๕๐ เซนติเมตร เพื่อให้มีระยะปลอดภัยด้านการจราจร
๔.3 ให้ เว้น ระยะห่ าง ๕ เมตร ทุกระยะ 10 แผงค้า เพื่อเป็นทางเข้าออกและ
ทางฉุกเฉิน
๔.4 ให้ จั ด ผั ง แผงค้ า โดยจ าแนกประเภท ชนิ ด ของสิ น ค้ า เช่ น อาหาร เสื้ อ ผ้ า
เบ็ดเตล็ด เป็นต้น
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๔.๕ ห้ามจัดผังแผงค้าโดยเด็ดขาดในพื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
(1) ป้ายและศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจาทางสาธารณะ จุดที่หยุดหรือจอดรถ
โดยสารสาธารณะ และในระยะ 10 เมตร จากจุดดังกล่าว
(2) ทางขึ้ น ลงสะพานลอยคนเดิ น ข้ า ม บริ เ วณใต้ ส ะพานลอยคนเดิ น ข้ า ม
ทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้ารวมถึงช่องทางเข้าลิฟท์สาหรับผู้พิการ และในระยะ
10 เมตร จากจุดดังกล่าว
(3) ทางเท้าบริเวณข้ามถนนที่มีทางม้าลาย และในระยะ 3 เมตร จากจุดดังกล่าว
ทั้ง ๒ ด้าน
(4) ในระยะ ๑๐ เมตร จากทางร่วมทางแยก
(๕) ช่องทางเข้าออกอาคารที่ประชาชนใช้สอย และในระยะ ๕ เมตร จากจุดดังกล่าว
(๖) ห้องสุขาสาธารณะ และในระยะ ๓ เมตร จากจุดดังกล่าว
(๗) จุดจ่ายน้าดับเพลิง (ประปาหัวแดง) และในระยะ ๓ เมตร จากจุดดังกล่าว
(๘) บริเวณโดยรอบตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ และในระยะ ๑ เมตร จากจุดดังกล่าว
๕. รูปแบบ ลักษณะแผงค้าและสิ่งประกอบแผงค้า เช่น ร่ม หลังคาแผงค้า เป็นต้น ต้องมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่นั้น ๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย ระดับเขต
๖. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากการพิจารณาพื้นที่ทาการค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ หรือกรณีทไี่ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความเหมาะสม
ของลักษณะพื้นที่ ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและของประเทศ การได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์
ของการค้าขายบนทางเท้ากับประโยชน์สาธารณะในการใช้ทางเท้าสัญจรของประชาชนและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการใช้พื้นที่สาธารณะของทุกภาคส่วน
๗. พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ท าการค้ า เป็ น การอนุ ญ าตเป็ น การชั่ ว คราว
ให้ สานั กงานเขตทบทวนความเหมาะสมของการเป็นพื้นที่ให้ทาการค้าในทุกรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยผ่านคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย ระดับเขต เพื่อเสนอคณะกรรมการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครพิจารณายกเลิกหรือกาหนดเป็นพื้นที่ทาการค้าต่อไป แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จก่อนครบกาหนด ๑ ปี ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ในกรณีที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นพื้นที่ทาการค้าต่อไป ให้สานักงานเขตพิจารณาคัดเลือก
ผู้ทาการค้าตามข้อ ๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ก่อนครบกาหนด ๑ ปี
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๘. คุณสมบัติของผู้ทาการค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า
๘.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๘.๒ เป็ น บุ ค คลผู้ มีร ายได้น้ อยหรื อมี คุณ สมบัติต ามหลัก เกณฑ์ บั ต รสวัส ดิการแห่งรัฐ
ณ วันที่ลงทะเบียนกับสานักงานเขต
๘.๓ ไม่มีแผงค้าอื่นหรือเป็นผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าในแผงค้าอื่นในพื้นที่ที่กรุงเทพมหานคร
กาหนดให้เป็นพื้นที่ทาการค้า
๘.๔ เป็นผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ต่อสานักงานเขตที่กาหนดให้มีพื้นที่ทาการค้า
๘.๕ ไม่เคยถูกเพิกถอนการทาการค้าในพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครกาหนดให้เป็นพื้นที่
ทาการค้า
๘.๖ คุณสมบัติอื่นตามที่กรุงเทพมหานครกาหนด
ความในข้อ ๘.๔ ไม่ใช้บังคับกับผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า
๙. วิธีการคัดเลือกผู้ทาการค้า
๙.๑ ให้สานักงานเขตที่กาหนดให้มีพื้นที่ทาการค้าประกาศให้ผู้มีความประสงค์จะทาการค้า
มาลงทะเบียนภายในเวลาที่กาหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ประกาศ
๙.๒ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ ๙.๑ แล้ว ให้สานักงานเขตตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้แจ้งความประสงค์ และประกาศรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมกาหนดวัน
เวลา และสถานที่ ทาการคัดเลือก
หากผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศตามวรรคหนึ่งไม่มาทาการคัดเลือกตามที่กาหนดให้ถือว่าผู้นั้น
ไม่ประสงค์จะเข้าทาการค้าในพื้นที่ดังกล่าว
๙.๓ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้คัดค้านภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ประกาศ ให้สานักงานเขต
คัด เลือกบุคคลตามข้อ ๙.๒ ลงตามผังแผงค้าที่กาหนด หากจานวนผู้แจ้งความประสงค์มีจานวน
มากกว่าจานวนแผงค้าให้ทาการจับสลาก
กรณีมีผู้คัดค้านการประกาศรายชื่อให้สานักงานเขตพิจารณาทบทวนและวินิจฉัย
และให้ถือคาวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด
๙.๔ ให้สานักงานเขตประกาศผลการคัดเลือก และหากมีผู้คัดค้านให้นาความตามข้อ ๙.๓
มาใช้โดยอนุโลม
ทั้งนี้ การประกาศเกี่ยวกับวิธีการคั ดเลือกผู้ทาการค้าให้ทาการเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรุงเทพมหานครและสานักงานเขต และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่
ปิดประกาศของสานักงานเขต
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๑๐. เงื่อนไขการทาการค้า
๑๐.1 ท าการค้ า ได้ ค ราวละ ๑ ปี นั บ ถั ด จากวั น ประกาศผลการคั ด เลื อ ก และ
เมื่ อ ครบก าหนดให้ ก ารท าการค้ า ในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วสิ้ น สุ ด ลง และหากผู้ ท าการค้ า มี ค วามประสงค์
จะทาการค้าต่อจะต้องปฏิบัติตามวิธีการคัดเลือกตามข้อ ๙
๑๐.๒ ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขโดยให้มีผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า
ได้ ๑ คน
๑๐.๓ การได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท าการค้ า ตามประกาศนี้ ใ ห้ ถื อ เป็ น การเฉพาะตั ว และ
ไม่สามารถจาหน่าย แลกเปลี่ยน ให้เช่า โอนหรือให้บุคคลอื่น
๑๑. ข้อปฏิบัติในการขายหรือจาหน่ายสินค้าในพื้นที่ทาการค้า
๑๑.1 ให้ตั้งวางแผงค้าตามผัง วัน และเวลาที่กาหนด
๑๑.๒ ต้องหยุดทาการค้าสัปดาห์ละ ๑ วัน
๑๑.๓ ห้ ามผู้ทาการค้า ผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า แผงค้า อุปกรณ์การค้า และสินค้า
ยื่นหรือล้าลงไปในผิวจราจรและในระยะ ๕๐ เซนติเมตร จากผิวจราจร
๑๑.๔ ห้ามตั้ง วาง สะสมอุปกรณ์ สินค้าเกินความจาเป็น
๑๑.๕ ห้ามแขวน ผูก ตอก เกี่ยวผ้าใบ หลอดไฟหรือสิ่งอื่นใดกับต้นไม้ เสาไฟฟ้า
และเครื่องหมายจราจร
๑๑.๖ ห้ามทาเพิงพักถาวรหรือกึ่งถาวรเพื่อทาการค้าหรือเก็บอุปกรณ์
๑๑.๗ ห้ ามน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเข็น กล่องใส่สินค้า จอดหรือวางบน
ทางเท้าหรือผิวจราจร
๑๑.๘ ให้ขายหรือจาหน่ายสินค้าตรงตามประเภท ชนิดของสินค้าที่ ได้รับอนุญาตและ
เป็นไปตามข้อ ๔.4
๑๑.๙ สินค้าที่นามาขายหรือจาหน่ายต้องถูกสุขลักษณะอนามัยตามที่กฎหมายกาหนด
และไม่เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือขัดต่อศีลธรรม
อันดีของประชาชน
๑๑.๑๐ ห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
๑๑.๑๑ ห้ามวางสินค้าบนพื้นทางเท้าโดยเด็ดขาด
๑๑.๑๒ ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลอื่ น ท าการค้ า แทนโดยเด็ด ขาด ยกเว้ น ผู้ ช่ ว ยจ าหน่ า ยสิน ค้า
ที่ได้ยื่นแจ้งในขั้นตอนการขออนุญาตจาหน่ายสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเท่านั้น
๑๑.๑๓ ให้ ผู้ ท าการค้ า และผู้ ช่ ว ยจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ติ ด บั ต รประจ าตั ว ผู้ ท าการค้ า และ
ผู้ ช่ ว ยจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ไว้ ที่ ห น้ า อกเสื้ อ ด้ า นซ้ า ยและต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ในที่ ห รื อ
ทางสาธารณะที่แผงค้าในบริเวณที่เห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่จาหน่ายสินค้า
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๑๑.๑๔ ในกรณี ที่ เ ป็ น การขายหรื อ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ประเภทอาหาร ผู้ ท าการค้ า และ
ผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรด้านสุขาภิบาลอาหารตามที่กฎหมายกาหนด
๑๑.๑๕ ในการขายหรือจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษและ
ความเดือดร้อนราคาญ และห้ามปรุงประกอบอาหารโดยวิธีผัด ทอด หรือ ต้ม
๑๑.๑๖ ในการขายหรือจาหน่ายสินค้าประเภทอาหาร สถานที่เตรียมประกอบปรุงอาหาร
ต้องถูกสุขลักษณะตามที่กฎหมายกาหนด
๑๑.๑๗ ผู้ ท าการค้าต้อ งปฏิบั ติต ามมาตรฐานความปลอดภั ยในการใช้ อุป กรณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตราย เช่น ก๊าซหุงต้ม เตาปิ้งย่าง ไฟฟ้า เป็นต้น
๑๑.๑๘ ห้ามถ่าย เท น้า เศษอาหาร ไขมัน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ลงบนพื้นหรือ
ลงท่อหรือทางระบายน้าสาธารณะโดยเด็ดขาด
๑๑.๑๙ ผู้ทาการค้าต้องดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่
ทาการค้า ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังทาการค้า และเมื่อเลิกทาการค้าต้องเก็บแผงค้า สินค้า และ
อุปกรณ์ออกจากพื้นที่ทาการค้าโดยทันที
๑๑.๒๐ ผู้ทาการค้าจะต้องชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาด
และความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้อ ยของบ้ า นเมือ ง กฎหมายว่ า ด้ วยการสาธารณสุ ขหรือ กฎหมายอื่น
หรือตามที่กรุงเทพมหานครกาหนด
๑๑.๒1 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุ มผลิตภัณฑ์ยาสูบ
และกฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
๑๒. มาตรการควบคุม
๑๒.1 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยให้ ส านั ก งานเขต
ดาเนินการคัดเลือกผู้แทนผู้ทาการค้าในพื้นที่ทาการค้าดังกล่าว จานวนอย่างน้อย ๓ คน แต่ไม่เกิน
๑๐ คน เพื่อควบคุมดูแลผู้ทาการค้าในพื้นที่ทาการค้าให้เป็นไปตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด
๑๒.๒ ให้สานักงานเขตควบคุม กากับ ดูแล การดาเนินการ การปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายและตามประกาศนี้โดยเคร่งครัดและดาเนินการ ดังนี้
๑๒.๒.๑ ผู้ทาการค้าหรือผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าของผู้ทาการค้ารายใดรายหนึ่ง
กระทาการฝ่าฝืนประกาศนี้ ให้สั่งระงับการทาการค้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนนับแต่วันที่พบการฝ่าฝืน
การฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งหากเป็นการฝ่าฝืนตามข้อ ๑๐.๓ ให้เพิกถอน
การทาการค้าของผู้ทาการค้ารายดังกล่าว
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๑๒.๒.๒ หากพื้นที่ทาการค้าของผู้ทาการค้าตามข้อ ๑๒.๒.๑ ยังมีผู้ทาการค้า
หรื อ ผู้ ช่ ว ยจาหน่ ายสิ น ค้า ของผู้ ท าการค้ ารายใดรายหนึ่ งกระท าการฝ่ าฝื นประกาศนี้อี กให้สั่งระงับ
การทาการค้าทั้งหมดในพื้นที่ทาการค้านั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน นับแต่วันที่พบการฝ่าฝืน
๑๒.๒.๓ หากพื้นที่ทาการค้าตามข้อ ๑๒.๒.๒ ยังปรากฏมีผู้ทาการค้าหรือ
ผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าของผู้ทาการค้ารายใดรายหนึ่งกระทาการฝ่าฝืนประกาศนี้อีก ให้สานักงานเขต
โดยผ่านคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย ระดับเขต เสนอคณะกรรมการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณายกเลิกพื้นที่ทาการค้านั้น
๑๓. ข้อสงวนสิทธิ
๑๓.๑ พื้น ที่ทาการค้าเป็นการอนุญาตเป็นการชั่วคราว ให้ทบทวนความเหมาะสม
ของการเป็นพื้นที่ให้ทาการค้าในทุกรอบระยะเวลา 1 ปี ตามข้อ ๗
๑๓.๒ ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น ที่ ต้ อ งใช้ พื้ น ที่ นั้ น เพื่ อ การใด ๆ หรื อ มี เ หตุ อื่ น ใด
กรุงเทพมหานครสามารถยกเลิกพื้นที่ทาการค้าหรือห้ามเข้าทาการค้าในพื้นที่ทาการค้านั้น ไม่ว่าจะเป็น
การถาวรหรือชั่วคราว
๑๓.๓ กรณี ก รุ ง เทพมหานครด าเนิ น การตามข้ อ ๑๒.๒.๓ และข้ อ ๑๓.๒
กรุงเทพมหานคร ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ค่าขาดรายได้ ค่าขาดประโยชน์ ค่าชดเชย และ
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดแก่ผู้ทาการค้าในที่สาธารณะทั้งสิ้น
๑๔. การทาการค้าสิ้นสุดลงด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ ผู้ทาการค้าหรือผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๘
๑๔.๒ ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๐.๑
๑๔.๓ ผู้ทาการค้าตาย
๑๔.๔ ผู้ทาการค้าถูกเพิกถอนการทาการค้าตามข้อ ๑๒.๒.๑ วรรคสอง
๑๔.๕ กรุงเทพมหานครยกเลิกพื้นที่ทาการค้าถาวรตามข้อ ๑๒.๒.๓ และข้อ ๑๓.๒
๑๕. ให้สานักเทศกิจโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของกรุงเทพมหานครจัดทาประกาศบัญชีรายชื่อถนนหรือบริเวณห้ามประกาศเป็นพื้นที่ทาการค้า
๑๖. ในกรณีที่มีปัญหาในแนวทางปฏิบัติหรือไม่มีกาหนดไว้ในประกาศนี้ให้เสนอผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครสั่งการเป็นกรณีไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

