บทสรุป
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ -แผงลอย
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกาหนดอานาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 59) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2549 กาหนดภารกิจหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบังคับให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานนิติการทั่วไป
งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย
1. มีหน้าที่ความรับผิดชอบแบ่งออกเป็น 3 งาน ดังนี้
1.1 งานตรวจและบังคับการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย การสุขาภิบาล
อาหารริมบาทวิถี การควบคุมการติดตั้ง ตาก วาง แขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ การควบคุมการทิ้งซากยานยนต์ใน
ที่สาธารณะ การควบคุมการปิดป้ายโฆษณาและการใช้เครื่องขยายเสียงโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต การควบคุมการขูด
ขีด เขียน กะเทาะ พ่นสีบนกาแพง ถนน ต้นไม้ การปล่อย นาสัตว์ จูงไปตามถนน การรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยโดยทั่ว ๆ ไป
1.2 งานคดีและธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับแจ้งความ รับคาร้องเรียน การสอบสวนและ
การดาเนินคดี การเปรียบเทียบให้เป็นตามกฎหมายที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นต้น การเก็บรักษาของกลาง การจาหน่ายของกลาง การทารายงาน
ประจาวัน การสารบรรณและธุรการทั่วไป การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ การดูแลทรัพย์สิน
ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร การรับ – ส่งเงินค่าปรับ การรวบรวมสถิติรายงาน การบริหารงานบุคคล
1.
3 งานกิจการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจตราควบคุม บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ได้แก่ การตรวจตราและจับกุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ก่อมลภาวะ รถบรรทุกที่มิได้จัดสิ่ง
ป้องกันวัสดุที่บรรทุกตกหล่น หรือรั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายบนถนน การจอดรถยนต์ไม่ดับเครื่องยนต์ในที่สาธารณะ
การตรวจ ควบคุมการก่อเหตุเดือดร้อนราคาญ การป้องกันอัคคีภัย การให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนในกรณี
เกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ทั้งขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ การตรวจตราสิ่งสาธารณะชารุดบกพร่อง
การอานวย
ความสะดวกด้านการจราจร การให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ตามภารกิจหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ
มีกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
2.2 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2.3 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
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2.4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
2.5 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่องการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545
2.6 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดาเนินคดี พ.ศ.2528
2.7 กฎกระทรวงระเบียบหนังสือสั่งการที่ออกโดยอาศัยอานาจตามความใน พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่องการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545
3. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหน้าที่ในการตรวจ
ตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขต เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามนโยบายของคณะผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครด้านการรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ
"ที่สาธารณะ" หมายความว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจาก ที่รกร้างว่างเปล่า และ
หมายความรวมถึงถนนและทางน้าด้วย
"สถานสาธารณะ" หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้เป็นสาธารณะ สาหรับประชาชนใช้เพื่อการ
บันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการชุมนุม
"ถนน" หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้ามตามกฎหมายว่าด้ว ย
การจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือ ถนนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้
"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อานวยการเขต และผู้ช่วยผู้อานวยการ
เขต สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
"ราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกาหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
"ข้อกาหนดของท้องถิ่น" หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือ ข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดย
ราชการส่วนท้องถิ่น
พนักงานเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่เขตบางนา ได้แก่ ผู้อานวยการเขต ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต และผู้ซึ่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง ได้แก่
(1) หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
(๒) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
(3) หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(4) ข้าราชกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งดารงตาแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
ขึ้นไป และตาแหน่งเจ้าหน้าที่อนามัย ตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลทุกสานักงาน
เขต
(5) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด ตั้งแต่
ระดับชานาญงานขึ้นไป สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ทุกสานักงานเขต
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(6) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งดารงตาแหน่งนิติกร ตาแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ตั้งแต่
ระดับปฏิบัติการขึ้นไป และตาแหน่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป สังกัดฝ่ายเทศกิจทุกสานักงานเขต
ลูกจ้างตาแหน่งพนักงานเทศกิจ มีสถานะเป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตราพื้นที่และ
จับกุมดาเนินคดีในความผิดซึ่งหน้าและมีอัตราโทษ ลหุโทษ
ผู้มีอานาจเปรียบเทียบปรับ
(1) ผู้อานวยการเขต
(2) ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต
(3) ข้าราชการกรุงเทพสามัญ ซึ่งดารงตาแหน่งนิติกร ตาแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการขึ้นไป สังกัดฝ่ายเทศกิจ สานักงานเขตบางนา
4. ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
ในการตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่และกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนตั้งวางสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต้องดาเนินการประชาสัมพันธ์ ตามมาตรา 44 ซึ่งกาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(2) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด
(3) ตักเตือนผู้กระทาความผิดหรือสั่งให้ผู้กระทาความผิดแก้ไขหรือขจัดความสกปรก หรือความไม่
เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป
(4) จับกุมผู้กระทาความผิดซึ่งไม่เชื่อฟังคาตักเตือนและดาเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 20 กาหนดว่าห้ามผู้ใด
(1) ปรุงอาหาร ขายหรือจาหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ
(2) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจาหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือใน
สถานสาธารณะ
(3) ขายหรือจาหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนน หรือใน
สถานสาธารณะ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรือขายสินค้าตามข้อ (1) หรือ ข้อ (2) ในถนนส่วนบุคคล
หรือในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศจุดผ่อนผันให้กระทาได้ในระหว่างวัน เวลาที่
กาหนด ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร (ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครและกองบัญชาการ
ตารวจนครบาลกาหนด) หากพบการฝ่าฝืนตั้งวางจาหน่ายสินค้าในที่สาธารณะพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์
มาตรา 39 ห้ามผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการกระทาของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้ หรือเป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว
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การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการอนุญาตให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้กระทาการตามวรรคหนึ่ง ปลด หรือรื้อถอนภายในเวลาที่กาหนด ถ้าผู้
นั้นละเลย เพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัดคาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติต่อไป
มาตรา 45 เมื่อมีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในท้องที่ใด และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจ
ทราบตัวผู้กระทาความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นทุกคนร่วมกันขจัดหรือแก้ไขไม่ให้สิ่งที่ผิดกฎหมาย
ปรากฏอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกต่อไปให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์และอานวยความสะดวก
ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ และให้วางระเบียบการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 46 ในกรณีที่ได้จับกุมผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้กระทาความผิด
จัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิดไม่ให้ปรากฏอีกต่อไปภายในระยะเวลาที่กาหนด
ถ้าผู้กระทาความผิดยินยอมปฏิบัติตาม ให้คดีเป็นอันเลิกกัน ถ้าผู้กระทาความผิดไม่ปฏิบัติตาม พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจจัดทาหรือมอบหมายให้ผู้อื่นให้จัดทาให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ผู้กระทา
ความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดทาความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริงให้แก่
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่การชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่ลบล้างการกระทาความผิดหรือระงับการดาเนินคดีแก่ผู้กระทาความผิด
มาตรา 47 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจประกาศกาหนดเวลาห้ามเข้าหรืออยู่ในสถานสาธารณะประกาศนั้น
ให้ติดตั้งหรือแขวนไว้ในบริเวณสถานสาธารณะที่ห้ามนั้นซึ่งเห็นได้ง่าย
มาตรา 48 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งและ
พนักงานสอบสวน มีอานาจเปรียบเทียบได้ เมื่อผู้ต้องหาชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสิบห้าวันแล้ว ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่
ชาระค่าปรับภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ดาเนินคดีเพื่อฟ้องร้องต่อไป ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามวรรค
หนึ่ง ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งตามมาตรา 51 กึ่งหนึ่ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจร หรือตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่
ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกกึ่งหนึ่งมาตรา 49 ภายใต้บังคับมาตรา 48 วรรคสาม ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่
เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ส่วนท้องถิ่น
มาตรา 50 ในกรณีที่มีการกระทาความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจับกุมผู้กระทาความผิดหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่ากระทาความผิดนั้น
พร้อมด้วยยานพาหนะ เครื่องมือ และสิ่งของที่ใช้ในการกระทาความผิดเพื่อดาเนินการตามกฎหมายได้
มาตรา 51 ในกรณีที่มีผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนผู้พบเห็นอาจแจ้งความต่อพนักงาน
สอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้พนักงานสอบสวนเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามอานาจหน้าที่โดยไม่ชักช้า และให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการกระทาความผิดดังกล่าวเป็น
ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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5. การประกาศจุดผ่อนผันให้จาหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ โดยอาศัยอานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
ความยินยอมของเจ้าพนักงานจราจร (ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผ่อน
ผัน ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2548)
เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสาคัญของ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการค้าขาย และการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ดังกล่าว
ได้ดังนี้
5.
1 ลักษณะของแผงค้าและการตั้งวาง
1) ให้จัดวางแผงค้าได้เพียงฝั่งเดียว ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เว้นแต่จุดที่เคย
ผ่อนผันด้านชิดอาคารหน้าร้านค้าให้เปลี่ยนการตั้งวางเป็นด้านชิดถนน และจะต้องเหลือพื้นที่ว่างสาหรับสัญจร กว้าง
ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร รวมทั้งต้องจัดให้มีที่ว่างใช้เป็นทางเข้า-ออก ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้วย
2) ผู้ค้าแต่ละรายมีพื้นที่ตามที่มีการใช้ค้าขายจริง แต่ต้องไม่เกิน 2.00 ตารางเมตร
3) ระดับความสูงของพื้นที่แผงค้าประเภทเดียวกันต้องสูงเท่ากัน (ประมาณ 0.80-0.90
เมตร) และให้ตั้งวาง แขวนสินค้าที่ขายได้เฉพาะบนแผงค้าและส่วนประกอบของแผงค้าเท่านั้น และห้ามวางสินค้าแบไว้
กับพื้นทางเท้าโดยเด็ดขาด
4) พื้นที่ตอนบนของแผงค้าให้มีหลังคาหรือร่มขนาดที่เหมาะสมได้ แต่ต้องโปร่งถ่ายเท
อากาศได้ดี และห้ามเพิ่มเติมเสริมแต่งด้วยวัสดุสิ่งใด ๆ ที่ดูแล้วทาให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ยกเว้นการ
บังแดดและกันฝนเป็นครั้งคราวเท่านั้น และเมื่อหมดความจาเป็นต้องปลดออกทันที
5) ร่มหรือหลังคาต้องใช้วัสดุสีเดียวกันทั้งจุด
5.
2 พื้นที่บนทางเท้าที่ห้ามตั้งวางแผงค้าโดยเด็ดขาด
1) ป้ายและศาลาที่พักผู้โดยสาร เว้นระยะห่างก่อนถึงและหลังป้ายช่วงละไม่น้อยกว่า
10.00 เมตร
2) ทางขึ้นลงสะพานลอยคนเดินข้าม เว้นระยะไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร
3) ทางเท้าบริเวณข้ามถนนที่มีทางม้าลาย
4) บริเวณโดยรอบตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ และห้องสุขาสาธารณะ
5) ช่องทางเข้า-ออกของอาคารที่ประชาชนใช้สอย
5.
3 ข้อห้ามที่จะต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
1) ห้ามแขวน ผูก ตอก เกี่ยวผ้าใบ หลอดไฟหรือสิ่งอื่นใดกับต้นไม้หรือเครื่องหมายจราจร
2) ห้ามตั้งวางสะสมอุปกรณ์สินค้าเกินความจาเป็น
3) ห้ามทาเพิงพักถาวรหรือกึ่งถาวรเพื่อทาการค้าหรือเก็บอุปกรณ์
4) ห้ามนารถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเข็น กล่องใส่สินค้า จอดหรือวางบนทางเท้าหรือผิว
จราจรหลังแผงค้า
5) ต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์แผงค้าทันทีหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันหรือเลิกทา
การค้า
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6) ห้ามมิให้บุคคลอื่นทาการค้าแทนโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นผู้ช่วยผู้ค้าที่
เป็นทายาทโดยธรรมเฉพาะบิดา มารดา บุตรหรือภรรยาเท่านั้น หากตรวจสอบพบว่ามีการฝ่าฝืนจะยกเลิกการอนุญาต
ให้ทาการค้าทันที
5.
4 ผู้ประกอบอาหาร ปรุง หุง ต้ม ไม่อนุญาตให้ตั้งโต๊ะบริการลูกค้าในช่วงเวลากลางวัน เว้นแต่เป็น
บริเวณที่จาหน่ายสินค้าประเภทอาหารด้วยกันทั้งหมดในช่วงเวลา 11.00-13.30 น. โดยผู้ค้า 1 ราย จะตั้งโต๊ะ เก้าอี้
บริการลูกค้าไม่เกิน 2 ชุด ( 1 ชุด มีโต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 4 ตัว) หรืออาจจะจัดให้มีเก้าอี้ส่วนกลางของผู้ค้าโดยส่วนรวม
แต่ต้องยึดหลักเกณฑ์เว้นช่องทางสัญจรบนทางเท้าไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
5.5
ผู้ประกอบอาหาร ปรุง หุง ต้ม ตั้งโต๊ะบริการลูกค้าในช่วงเวลากลางคืนในจุดที่กาหนด
ให้สามารถกระทาได้ในระหว่างเวลา 19.00-02.00 น. โดยผู้ค้า 1 รายจะตั้งโต๊ะ เก้าอี้ได้จานวนไม่เกินไม่เกิน 2 ชุด
( 1 ชุด มีโต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 4 ตัว)
อนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อาศัยอานาจตามกฎหมายสาธารณสุข
ในการกาหนดมาตรการด้านสุขอนามัย บังคับแก่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยประเภทปรุงแต่ง-อาหารในจุดผ่อนผัน หากฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตาม จะบังคับใช้มาตรการยกเลิกผู้ค้าหรือห้ามขายชั่วคราวต่อไป
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6. การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดระเบียบหาบเร่
แผงลอย/ฝ่าฝืนตั้งจาหน่ายสินค้านอกจุดผ่อนผันฯ ต้องระวางโทษตามอัตราการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

มาตรา

โทษความผิด

20(1) ปรุงอาหาร ขาย หรือจาหน่ายสินค้าบนถนน หรือสถาน
สาธารณะฯ

20(2) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหาร เพื่อขายหรือ
จาหน่ายบนถนน หรือในสถานสาธารณะนอก
20(3) ขายหรือจาหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ หรือ
รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนนถนน หรือในสถาน
สาธารณะ
21 ผู้อยู่ในรถยนต์หรือผู้ขับขี่หรือผู้นั่งซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ซื้อสินค้าที่ขาย หรือจาหน่ายบนถนน
หรือในสถานสาธารณะ
32 (1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ
33 เทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอยน้าโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบน
ถนน หรือในทางน้า
39 ติด ตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการอนุญาต
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ควร
ปรับไม่เกิน
เปรียบเทียบ หมายเหตุ
(บาท)
อย่างต่า
2,000
500 -ตั้งโต๊ะ เก้าอี้
200 -หาบเร่
-แผงลอย
ทั่วๆไป
2,000
1,000 -รถยนต์
500 -ล้อเลื่อน
2,000

500
200

1,000

200

2,000
10,000

200
1,000

2,000

200

-รถยนต์
-รถจักรยานยนต์
หรือล้อเลื่อน

7. วิธีการและขั้นตอน ในการปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ สานักงานเขต ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
ผังแสดงขั้นตอนของงาน
ขั้นที่ 1 ตรวจตราพื้นที่

ปชช.แจ้ งความ

ขั้นที่ 2 พบการกระทาผิด

ขั้นที่ 2.1 ไม่พบตัวผู้กระทาความผิด

ขั้นที่ 2.1.1 พนง.จนท. ขจัดแก้ไข
สิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ให้ปรากฏต่อไป

ขั้นที่ 2.1.2 สืบสวนหาผู้กระทา
ความผิดดาเนินคดี

วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 1
- พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่สอดส่อง กวดขัน
ไม่ให้มีการฝ่าฝืน ตาม พ.ร.บ. รักษาฯ
- ประชาชนแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า
มีการกระทาผิดให้ลงรายงานประจาวันตาม
แบบ ทก.55 และ บันทึกในแบบบันทึกการ
แจ้งความ ตอน 1 (พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
ดาเนินการโดยไม่ชักช้า หากไม่ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้กระทาความผิดตามที่มีการแจ้ง
ความนั้น)
ขั้นที่ 2
ออกตรวจสอบพบการกระทาความผิด
ขั้นที่ 2.1
หากไม่พบตัวผู้กระทาผิดในที่เกิดเหตุหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบตัวผู้กระทา
ความผิด
ขั้นที่ 2.1.1
พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันขจัดหรือแก้ไขไม่ให้
มีสิ่งผิดกฎหมายปรากฏอยู่ในที่/สถาน
สาธารณะอีกต่อไป
ขั้นที่ 2.1.2
สืบสวนหาตัวผู้กระทาความผิดจากพยาน
แวดล้อม,เอกสาร,ภาพถ่าย,หลักฐานต่างๆ
- เมื่อทราบตัวแล้วให้ออกหนังสือเชิญมาพบ
- หากไม่มาให้ออกหมายเรียก
- หากไม่มาอีกให้รวบรวมพยาน
หลักฐานแจ้งความ
- พนักงานสอบสวน สน.ท้องที่ดาเนินคดีต่อไป
- ติดตามผลคดี

ข้อกฎหมาย
(ผู้รับผิดชอบ)
ข้อกฎหมาย
(ผู้รับผิดชอบ)

เวลาที่ใช้
ปฏิบัติ
ทุกวัน

ม.45 พ.ร.บ.รักษาฯ
(พนง.จนท.)

โดยไม่ชักช้า

ข้อ 18 ระเบียบคดี
(ผอ.เขต, พนง. สส.)

ภายใน 3 วัน

ภายใน 3 วัน
ภายใน 3 วัน
ผังแสดงขั้นตอนของงาน

วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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ข้อกฎหมาย

เวลาที่ใช้

ขั้นที่ 2.2 พบตัวผู้กระทาความผิด
ขั้นที่ 2.2.1 ตักเตือน

ขั้นที่ 2.2
หากพบตัวผู้กระทาความผิด
ขั้นที่ 2.2.1
ในกรณีที่เห็นสมควรให้ว่ากล่าวตักเตือน
ผู้กระทาความผิดหรือสั่งให้แก้ไขหรือขจัด
ความสกปรกหรือความไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยให้หมดไปหากไม่เชื่อฟังให้จับกุม
ดาเนินคดีตาม พ.ร.บ.นี้ ยกเว้นในกรณีที่
กฎหมายบัญญัติให้มีหนังสือตักเตือนตาม ม.
11 และ ม.40

(ผู้รับผิดชอบ)
ปฏิบัติ
44(4) พ.ร.บ. รักษาฯ ภายใน 3 วัน
ม.
(พนง.จนท.)
ทุก 3 เดือน

โดยทันที

8. การจับกุมผู้กระทาผิด (ในที่ หรือสถานสาธารณะ)
ผังแสดงขั้นตอนของงาน
ขั้นที่ 1 พบการกระทาผิดซึ่งหน้า

ขั้นที่ 2 จับกุม/สั่งให้แก้ไข

ผังแสดงขั้นตอนของงาน

วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 1
- พบเห็นความผิดซึ่งกาลังกระทา
หรือพบในอาการใด ซึ่งแทบจะไม่มี
ความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทาผิด
มาแล้วสดๆ
- พบการกระทาความผิดในขณะเกิด
เหตุและพบผู้สงสัยว่าเป็นผู้กระทาผิด
ในขณะนั้น
ขั้นที่ 2
- จับกุมผู้กระทาความผิดโดยแจ้งให้
เขาทราบว่าเขาต้องถูกจับกุมพร้อม
แจ้งข้อหาแล้วให้จับกุมควบคุมตัว
และบันทึกการจับกุมตามแบบ
- สั่งให้แก้ไขขจัดความสกปรกไม่เป็น
ระเบียบให้หมดไปหรือแจ้งให้
ผู้กระทาความผิดจัดการลบล้างกวาด
เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งที่เป็น
ความผิดไม่ให้ปรากฎต่อไปภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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ข้อกฎหมาย
(ผู้รับผิดชอบ)

เวลาที่ใช้
ปฏิบัติ

ม.80 ป.วิอาญา

โดยทันที

ม.50 พ.ร.บ.รักษาฯ

โดยทันที

ม.87 ป.วิอาญา,
ม.46,ม.50 พ.ร.บ.
รักษาฯ และข้อ 9
ระเบียบคดี

ตามพฤติการณ์
แห่งคดี

โดยทันที

ข้อกฎหมาย
(ผู้รับผิดชอบ)

เวลาที่ใช้
ปฏิบัติ

ขั้นที่ 2.1 เชื่อฟัง/คดี เลิกกัน

ขั้นที่ 2.2 ไม่เชื่อฟัง

พนง.จนท.แก้ไข
หรือมอบให้ผู้อื่นแก้ไข

ขั้นที่ 2.3 นาตัวไปยังสานักงาน
เขตหรือสถานที่เปรียบเทียบปรับ
พร้อมของกลาง

ขั้นที่ 2.1
ผู้กระทาความผิดยอมปฏิบัติตามให้
คดีเป็นอันเลิกกัน
ขั้นที่ 2.2
ผู้กระทาความผิดไม่ปฏิบัติตามให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจัดทา
หรือมอบให้ผู้อื่น จัดทาให้เกิดความ
สะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและให้ผู้กระทาความผิด
ชดใช้ค่าใช้จ่ายตาที่จ่ายไปจริงให้กับ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น (แต่การชดใช้
ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายไปจริงให้กับเจ้า
พนักงานท้องถิ่น (แต่การชดใช้
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ลบล้างการ
กระทาความผิดหรือระงับการ
ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด)
ขั้นที่ 2.3
นาตัวผู้กระทาความผิดไปยัง
สานักงานเขตหรือสถานที่
เปรียบเทียบปรับอื่นตามเหตุจาเป็น
พร้อมด้วยของกลาง (ถ้ามี)
หากผู้ที่ถูกจับขัดขวางหรือ
พยายามจะหลบหนีพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ผู้จับกุมมีอานาจใช้วิธีหรือ
ป้องกันเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์
แห่งเรื่องในการจับกุมนั้น
หากมีการยึดของกลางหรือสิ่งใดๆ
ที่เกี่ยวกับการกระทาผิดไว้ ให้บันทึก
บัญชียึดสิ่งของตามแบบ ทก.04
และลงบัญชีของกลางตามแบบ
ทก.05 ไว้ด้วย

ม.46 พ.ร.บ. รักษาฯ

ม.46 พ.ร.บ.รักษาฯ
(พนง.จนท.,ผู้รับ
มอบหมาย, จพง.
ท้องถิ่น)

โดยไม่ชักช้า

ข้อ 3 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ
ข้อ 39 ระเบียบคดี
(พนง.จนท.)

โดยทันที

สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย”
วันที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น.
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โดยทันที

ณ ห้องประชุมสานักงานเขตบางนา
------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นายธวัช ดิษยนันท์ เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ
นายกนก โภชนพันธ์ เจ้า
พนักงานเทศกิจชานาญการ
นายวิศาล สีลูกหว้า
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นายสาโรจน์ สังข์แก้ว
พนักงานเทศกิจชานาญงาน
นายบุญเกิด ประสีระตา
พนักงานเทศกิจชานาญงาน
นายไพโรจน์ คาวิเศษ พนักงานเทศกิจชานาญงาน
นายวิรัตน์ เตชะ พนักงานเทศกิจชานาญงาน
นางณัฐกนก หลารอด พนักงานเทศกิจชานาญงาน
นายรุ่งเรือง ปรีทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายบรรจบ แสงสุวรรณ
พนักงานเทศกิจ ส 1
นายวินัย กรีฉัตร์
พนักงานเทศกิจ ส 1
นายชัยวัฒน์ สุขนคร
พนักงานเทศกิจ ส 1
นายณัฐพงศ์ รังสิมากุล
พนักงานเทศกิจ ส 1
นายอนน กลางพันธ์
พนักงานเทศกิจ ส 1
นายวิชาญ ภาคเสมา
พนักงานเทศกิจ ส 1
นายอิสเรศ ทองนวล
พนักงานเทศกิจ ส 1
นายหัสดี เรืองรุ่งโรจน์
พนักงานเทศกิจ ส 1
นายชาติ บุตะเขียว
พนักงานเทศกิจ ส 1
นายเจริญพร มะลิป่า
พนักงานเทศกิจ ส 1
นายกิตติ โพธิ์ละเดา พนักงานเทศกิจ ส 1
นายคงศักดิ์ คุตะนันท์ พนักงานเทศกิจ ส 1
นายเถิดสมัย พูลสุขสวัสดิ์ พนักงานเทศกิจ ส 1
นายพลวัฒน์ ชัยสวัสดิ์ พนักงานเทศกิจ ส 1
นายสุรพล รัตนะ พนักงานเทศกิจ ส 1
นายธนา วนสิทธ์ พนักงานเทศกิจ ส 1
นายพิทักษ์ หลักแย้ม พนักงานเทศกิจ ส 1
นายสัมพันธ์ สุขขา พนักงานเทศกิจ ส 1

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดและดาเนินการประชุมดังนี้
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นายธวัช ดิษยนันท์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ประธานในที่ประชุม

- ที่มาของการจัดการองค์ความรู้มาจาก การที่ความรู้ความเชี่ยวชาญที่สั่ง
สมมาจากการทางานของแต่ละบุคคลนั้นไม่ได้มีการถ่ายทอดให้กับ
ผู้ร่วมงานคนอื่นๆในองค์กร เมื่อบุคคลนั้นเกษียณหรือลาออกไปจาก
องค์กรแล้ว องค์กรก็จะขาดองค์ความรู้ที่บุคคลนั้นได้สั่งสมมา การจัดการ
ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จะช่วยทาให้ คนที่มีประสบการณ์ทางาน
หลายๆ คนได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน และรวบรวมเป็นองค์ความรู้
ถ่ายทอดไปยังผู้ร่วมงานคนอื่นๆให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
-การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เป็นเรื่องที่มีกฎหมายหลายฉบับเข้า
มาเกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของเมือง พ.ศ.2535, พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.
2535 เป็นต้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าใจในตัวบทกฎหมายเพื่อที่จะ
สามารถนาไปบังคับใช้ได้อย่างถูกต้อง ไม่ให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนหรือ
การฟ้องร้องจากผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

นายกนก โภชนพันธ์
เจ้าพนักงานเทศกิจชานาญการ

- การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้การขายของนั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ราคาญในที่สาธารณะ โดยยึดหลักสมประโยชน์ของทุกฝ่ายคือ ผู้ค้าได้มีที่
ทามาหากิน ผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก ผู้ปฏิบัติเข้าใจวิธีการปฏิบัติ
บ้านเมืองดูสะอาดเรียบร้อย
-พื้นที่บนทางเท้าที่ห้ามตั้งวางแผงค้าโดยเด็ดขาด ได้แก่
1. ป้ายและศาลาที่พักผู้โดยสาร ต้องเว้นระยะห่างก่อนถึงและหลังป้าย
ไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร
2. ทางขึ้นลงสะพานลอยคนเดินข้าม เว้นระยะไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร
3. ทางเท้าบริเวณข้ามถนนที่มีทางม้าลาย
4. บริเวณโดยรอบตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ และห้องสุขาสาธารณะ
5. ช่องทางเข้า-ออกของอาคารและที่ประชาชนใช้สอย
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยคือ
1. ถนนและทางเท้ามีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ผู้ค้า ผู้ซื้อ และประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ทางเท้า
3. ผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย ปฏิบัติอยู่ในหลักเกณฑ์การค้าในที่สาธารณะ
-มีหลักเกณฑ์ใดในการดาเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
- การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจอย่างไรเพื่อพิจารณาในการจัด
ระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
-การดาเนินการของเทศกิจในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยอาศัยอานาจ
ตาม มาตรา 44 ของ พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของเมือง พ.ศ.2535 โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
พนักงานเจ้าหน้าที่อานาจหน้าที่ มีดังนี้
1. โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้
2. สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายนี้อย่างเคร่งครัด

นายธวัช ดิษยนันท์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายกนก โภชนพันธ์
เจ้าพนักงานเทศกิจชานาญการ
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นายพลวัฒน์ ชัยสวัสดิ์
พนักงานเทศกิจ เขตพระโขนง
นายณัฐพงศ์ รังสิมากุล
พนักงานเทศกิจ เขตบางนา

นาย ธวัช ดิษยนันท์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายกนก โภชนพันธ์
เจ้าพนักงานเทศกิจชานาญการ

นายธวัช ดิษยนันท์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายกนก โภชนพันธ์
เจ้าพนักงานเทศกิจชานาญการ
เขตบางนา
นายสุรพล รัตนะ
พนักงานเทศกิจ เขตพระโขนง

3. ตักเตือนผู้กระทาผิดหรือสั่งให้ผู้กระทาความผิด แก้ไข หรือขจัดความ
สกปรกหรือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไป
4. จับกุมผู้กระทาความผิด ซึ่งไม่เชื่อฟังคาตักเตือนและดาเนินคดีตาม
พระราชบัญญัตินี้
ซึ่งจะเริ่มจากการดาเนินการตามข้อ 1 ก่อน ถ้ายังพบการกระทาผิดใน
รายเดิมอีก ก็จะให้ใช้มาตรการในข้ออื่นๆ ถ้ายังฝ่าฝืนก็จึงจะใช้วิธีการ
จับกุม
-ในการปฏิบัติมักจะพบปัญหามากมาย บางครั้งก็เห็นใจผู้ค้าบางคน ซึ่งหา
เช้ากินค่ารายได้ก็ไม่มากมีแนวทางอย่างไรเพื่อที่จะไม่ทาให้ผู้ค้าเดือดร้อน
และเจ้าหน้าที่ไม่ได้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่
-ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จาเป็นต้องใช้หลักเมตาธรรมเข้ามาร่วมด้วย
ต้องพยายามประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าเข้าใจถึงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
ควบคุม ถ้าพบก็ว่ากล่าวตักเตือนก่อน ถ้ามีการฝ่าฝืนและต้องมีการ
เปรียบเทียบปรับ ก็ต้องดูว่าผู้ค้ามีฐานะอย่างไร ถ้าผู้ถูกจับกุมมีฐานะไม่ดี
จะทาการเปรียบเทียบปรับขั้นต่าสุด ส่วนถ้าพบว่าผู้กระทาผิดนั้นมีการ
กระทาผิดซ้าซากหรือ กระทาการท้าทายอานาจรัฐ ก็อาจจะปรับในอัตรา
สูงสุดที่กฎหมายบังคับใช้ แต่ก็ต้องพิจารณาสถานการณ์ ณ ขณะนั้นด้วย
-เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เปรียบเทียบปรับถูกร้องว่าใช้อานาจอย่างไม่เป็นธรรม
จาเป็นต้องพิจารณาฐานานุรูป ของผู้ถูกจับกุม
-ในกรณีการแบ่งเงินรางวัลนาจับ มีการดาเนินการอย่างไร
-การจ่ายเงินรางวัลนาจับให้กับผู้แจ้งจับ ตาม มาตารา 51
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
เมือง พ.ศ.2535
เงินค่าปรับจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ให้กับผู้แจ้งจับครึ่งหนึ่งและอีกส่วนให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้จับกุม ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้จับกุมเองเงินที่ได้จากค่าปรับ
ก็จะ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่งให้กับรัฐครึ่งหนึ่ง และอีกส่วนให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้จับกุม
-การแบ่งเงินรางวัลนาจับให้กับผู้แจ้งนั้นอาจจะเป็นช่องทางที่ทาให้เกิด
การร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้แจ้งจับ หรือ เจ้าหน้าที่เก็บเงินไว้เอง
ไม่แบ่งให้กับผู้แจ้งหรือไม่
-ในส่วนนี้มีระเบียบออกมาชัดเจนเรื่องการนาส่งเงินค่าปรับให้กับรัฐ
และมีการรายงานเป็นประจา
-กรณีที่มีผู้ค้าในบริเวณพื้นที่รอยต่อ เช่น ทางเท้าข้ามคลองบางอ้อ
จะดาเนินการอย่างไร

-13-

นายณัฐพงศ์ รังสิมากุล
พนักงานเทศกิจ เขตบางนา

-เบื้องต้นถ้าพบก็ต้องประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ และประสานกับเจ้าของ
พื้นที่เพื่อดาเนินการ

นายกนก โภชนพันธ์
เจ้าพนักงานเทศกิจชานาญการ
เขตบางนา

-สาหรับกรณี ความผิดซึ่งหน้านั้นเจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการได้ทันที
ถึงแม้ว่าผู้กระทาผิดจะพยายามหนีออกไปนอกพื้นที่แล้วก็ตาม เป็นไป
ตามอานาจหน้าที่ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น อาศัยอานาจตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติ รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง พ.ศ.2535 ออกคาสั่ง
แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
-กรณีพบผู้ค้าฝ่าฝืนตั้งวางในที่สาธารณะบริเวณจัดงานพิธีหรือเส้นทาง
เสด็จ มีการดาเนินการอย่างไร

นายธวัช ดิษยนันท์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เขตบางนา
นายสาโรจน์ สังข์แก้ว
พนักงานเทศกิจชานาญงาน
เขตบางนา
นายไพโรจน์ คาวิเศษ
พนักงานเทศกิจชานาญงาน
เขตบางนา
นายธวัช ดิษยนันท์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เขตบางนา
นายกนก โภชนพันธ์
เจ้าพนักงานเทศกิจชานาญการ
เขตบางนา
นางณัฐกนก หลารอด
พนักงานเทศกิจชานาญงาน
เขตพระโขนง
นายธวัช ดิษยนันท์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

-โดยปกติแล้วเมื่อได้รับแจ้งว่าจะมีขบวนเสด็จผ่านในพื้นที่ ก็จะออกตรวจ
ล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ผู้ค้าว่าจะมีขบวนเสด็จผ่าน ในเวลา กี่โมง ให้
ดาเนินการเก็บแผงค้าหาบเร่ให้เรียบร้อยก่อน
-กรณีมีขบวนเสด็จผ่านในพื้นที่ จะประสานกับตารวจในพื้นที่ก่อน
ล่วงหน้าเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-ในพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 46 กล่าวถึง การเรียกค่าเสียหายชดใช้
กรณีจัดทาความสะอาด มีท่านใดมีประสบการณ์ในการดาเนินการตาม
มาตรานี้บ้าง
-ยังไม่เคยพบการละเมิดตามมาตรา 46 นี้ โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าผู้ค้าทา
พื้นที่เลอะ เช่นคราบน้ามันทอดอาหาร ก็จะใช้โซดาไฟล้างทาความสะอาด
หรือ ใช้บริการรถฉีดล้างและชาระค่าบริการตามที่กาหนด
-ในพื้นที่เขตพระโขนงก็ไม่พบกรณีนี้เช่นกัน ผู้ค้าส่วนใหญ่ก็จะดาเนินการ
ทาความสะอาดกันเอง ปัญหาที่พบมากก็คือ ดินตกหล่นจากรถบรรทุกดิน
ตามเส้นทางสัญจร ซึ่งก็จะให้รถฉีดล้างไปดาเนินการทาความสะอาด
-ในการปฏิบัติหน้าที่ มีท่านใดมีประสบการณ์หรือปัญหาที่พบ มาเล่าสู่กัน
ฟังบ้าง
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นายณัฐพงศ์ รังสิมากุล
พนักงานเทศกิจ เขตบางนา

นายไพโรจน์ คาวิเศษ
พนักงานเทศกิจชานาญงาน
เขตบางนา
นายณัฐพงศ์ รังสิมากุล
พนักงานเทศกิจ เขตบางนา

นายวิศาล สีลูกหว้า
นักจัดการงานทั่วไปชานาญ
การ
เขตบางนา

-เรื่องการประชาสัมพันธ์กับผู้ค้าต้องใช้วาทศิลป์เป็นอย่างมาก การใช้
คาพูดไม่เหมาะสมอาจจะทาให้เกิดความเข้าใจผิดและทาให้ผู้ค้าไม่ให้
ความร่วมมือ
-ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบคือ ประชาชนมักใช้คาพูดไม่ถูกต้องทาให้เจ้าหน้าที่
เทศกิจถูกมองในภาพที่ไม่ดี เช่น การไปชาระค่าปรับ ผู้ค้าบางคนก็จะบอก
ว่าจ่ายเงินให้เทศกิจแล้ว ทาให้ ผู้ที่ได้ฟังคาพูดเข้าใจว่า เทศกิจมีการเรียก
เก็บเงินจากผู้ค้า
-การให้เทศกิจดูแลความเรียบร้อยในฐานะ City Police แต่การมอบ
อานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ยังมีข้อจากัดทางด้านกฎหมาย ทาให้การ
ดาเนินการหลายๆ อย่างไม่สามารถทาได้เต็มที่ เพราะไม่มีกฎหมายเป็น
เครื่องมือ ที่จะไปบังคับใช้
-การดาเนินการจับกุมผู้กระทาผิดจะต้องทาการด้วยความรอบคอบ เพื่อ
ไม่ให้เกิดการร้องในภายหลังว่ากระทาการเกินกว่าเหตุหรือใช้อานาจ
หน้าที่เกินขอบเขตที่กาหนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
-กล่าวสรุป ถึงการดาเนินการใดๆ ต้องระมัดระวัง ควรศึกษาระเบียบ
ข้อบังคับให้ละเอียดถี่ถ้วน
-การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ที่สานักงานเขตพระโขนงเป็นเจ้าภาพ จะ
กล่าวถึงเรื่องการดาเนินกิจกรรม 5 ส กาหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
-กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้ที่สละเวลามาในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 14.30 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นาย รุ่งเรือง ปรีทรัพย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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