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การยื่นค าขอให้ก าหนดพ้ืนที่ท าการค้าในที่สาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้ด าเนินการ 

ดังนี้  
๑. ให้ยื่น ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่ที่ผู้ยื่นมีความประสงค์จะให้ก าหนดเป็นพื้นที่ท าการค้า           

โดยใช ้แบบค าขอให้ก าหนดพื้นที่ท าการค้าในที่สาธารณะ (แบบ พ.ค.๑)   
๒. ผู้ยื่นค าขอต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในแบบค าขอให้ก าหนดพ้ืนที่ท าการค้าในที่สาธารณะ        

ใหค้รบถ้วน ชัดเจน ดังนี ้
๑) ข้อมูลพื้นฐานผู้ยื่นค าขอ ได้แก่ ชื่อ –  สกุล เลขประจ าตัวประชาชน  สถานะรายได้ 

และที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 
๒) ข้อมูลพื้นที่ท่ีประสงค์จะก าหนดให้ท าการค้า ผู้ที่ยื่นค า ขอต้องระบุ พ้ืนที่ท าการค้า

บริเวณและรายละเอียดโดยสังเขป และต้อง ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดพื้นที่        
ท าการค้าและการขายและจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะตามประกาศกรุงเทพมหานครอีกด้วย 

๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค า ขอออกเลขรับ วันที่ เวลา และมอบส่วนส าหรับผู้ยื่นค าขอ  (ใบตอบรับ)
ให้แก่ผู้ยื่นค าขอ ไว้ เป็นหลักฐาน  และน าเรียนผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพื่อสั่งการให้ด าเนินการส ารวจ / 
ตรวจสอบพื้นท่ีต่อไป 

 
 
 
 
 

 เมื่อได้รับค าขอขาย / ก าหนดพ้ืนที่ ให้ส านักงานเขตท าการค้าส ารวจพื้นที่ตามที่มีผู้แจ้งความ
ประสงค์ตามแบบ พ.ค.๑ ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการก าหนดพื้นที่ท าการค้าและการขายหรือจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
ข้อ ๓ หรือไม่ ดังนี้ 

๑. ถนนต้องมีช่องทางจราจรตั้งแต่ ๔ ช่องทางจราจรขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการเดินรถทางเดียวหรือ   
สวนทาง และทางเท้าสาธารณะเมื่อจัดวางแผงค้าแล้วต้องมีท่ีว่างให้ประชาชนสัญจรไม่น้อยกว่า ๒ เมตร   

๒. ไม่อยู่ในรัศมี ๑๕๐ เมตร จากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วัง พระที่นั่ ง พระต าหนัก         
เขตพระราชฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์   

๓. ไม่เป็นพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อการจราจรและกีดขวางการจราจร   
๔. ไม่เป็นพ้ืนที่ที่มีกรณีพิพาทระหว่างผู้ค้ากับกรุงเทพมหานคร ซึ่งศาลได้มีค าพิพากษาหรือ      

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 
๕. ไม่เป็นพ้ืนที่หรือบริเวณท่ีกรุงเทพมหานครประกาศห้ามเป็นพ้ืนที่ท าการค้า 
 

๑. ยื่นค าขอใหก้ าหนดพื้นที่ท าการค้าในที่สาธารณะ 

ก. การก าหนดพื้นที่ท าการค้า 

๒. การส ารวจ / ตรวจสอบพื้นที ่



๒ 
 

เมื่อท าการส ารวจ / ตรวจสอบพื้นท่ีแล้ว ใหร้ายงานและเสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการเขต เช่น 
๑. สภาพพ้ืนที่เป็นไปตามประกาศฯ เหมาะสมก าหนดเป็นพื้นที่ท าการค้า เห็นควรรับฟังความ

คิดเห็นประชาชนในพื้นท่ีและผู้มีส่วนได้เสียในบริเวณนั้น 
๒. สภาพพ้ืนที่เป็นไปตามประกาศฯ ไม่เหมาะสมก าหนดเป็นพื้นที่ท าการค้า เนื่องจาก....................

เห็นควรแจ้งผู้ยื่นค าขอทราบต่อไป 
๓. สภาพพ้ืนที่ไม่เป็นไปตามประกาศฯ ไม่เหมาะสมก าหนดเป็นพื้นที่ท าการค้า เนื่องจาก................  

เห็นควรแจ้งผู้ยื่นค าขอทราบต่อไป 
๔. สภาพพ้ืนที่ไม่เป็นไปตามประกาศฯ แต่มีความเหมาะสมก าหนดเป็นพื้นที่ท าการค้า เห็นควร

ยกเว้นหลักเกณฑ์ตามประกาศฯ ข้อ....... (.........................ระบ.ุ.............................). และรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ในพ้ืนที่และผู้มีส่วนได้เสียในบริเวณนั้น 

กรณีส านักงานเขตเห็นว่าเหมาะสมสมควรก าหนดเป็นพื้นที่ท าการค้าให้ท าการรับฟังความคิดเห็น
ประชาชนในพื้นท่ีและผู้มีส่วนได้เสียในบริเวณนั้นต่อไป  

กรณีส านักงานเขตเห็นว่าไม่เหมาะไม่สมควรก าหนดเป็นพ้ืนที่ท าการค้า  ให้แจ้งผู้ยื่นค า ขอให้
ก าหนดพ้ืนที่ท าการค้าในที่สาธารณะทราบต่อไป   
 
 
 
 

 
ในการที่จะประกาศพ้ืนที่ใดให้เป็นพ้ืนที่ท าการค้าต้องได้รับความเห็นชอบโดยส่วนใหญ่จาก

ประชาชนในพื้นท่ีและผู้มีส่วนได้เสียในบริเวณนั้น หรือบริเวณใกล้เคียง โดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็น  
ซึ่งประกอบด้วย  

๑. เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารที่อยู่ในพื้นท่ีท าการค้า 
๒. ประชาชนผู้สัญจรและใช้ทางเท้าในบริเวณนั้น 
๓. ประชาชนผู้พักอาศัย ในรัศมี ๕๐๐ เมตร ของพ้ืนที่ท าการค้า 
๔. ประชาชนผู้มีสถานที่ท างานในรัศมี ๕๐๐ เมตร ของพ้ืนที่ท าการค้า 

   กระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้ด าเนินการโดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือ
ส านักงานเขต โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อก าหนดพื้นที่ท าการค้าและการขายหรือจ าหน่ายสินค้า
ในที่สาธารณะ (แบบ พ .ค.๒) ที่ผ่านการพิจารณาจากกรุงเทพมหานครแล้ว และสรุปผลการส ารวจความ
คิดเห็นให้ผู้อ านวยการเขตทราบ โดยมีรายละเอียดที่จะต้องส ารวจและสรุป ดังนี้ 

๑. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และความเกี่ยวข้องกับพื้นท่ี 
๒. ความคิดเห็นต่อนโยบายและการก าหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ท าการค้า 
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถ้าส่วนใหญ่เห็นด้วยให้ ฝ่ายเทศกิจรายงาน ผล

ให้ผู้อ านวยการเขตทราบและน าเสนอใหค้ณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ –  แผงลอย ระดับเขต พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และด าเนินการตามข้ันตอนตามประกาศฯ ในกรณีคณะกรรมการฯ เห็นชอบ  และหากส่วนใหญ่       
ไม่เห็นด้วยให้ส านักงานเขตแจ้งผู้ยื่นค าขอให้ก าหนดพ้ืนที่ท าการค้าในที่สาธารณะทราบต่อไป 
 
 

๓. กระบวนการรับฟังความคิดเห็น 



๓ 
  

  
 
เมื่อได้รับความเห็นชอบ โดยส่วนใหญ่จากประชาชนในพื้นท่ีและผู้มีส่วนได้เสียในบริเวณนั้น 

หรือบริเวณใกล้เคียง ให้ ส านักงานเขต โดยฝ่ายเทศกิจ จัดเตรียมข้อมูล ด้านต่าง ๆ เพ่ือขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย ระดับเขต โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในการจะก าหนดให้ เป็น
พ้ืนที่ ท าการค้าตาม ที่มีผู้แจ้งความประสงค์ ขอก าหนด พ้ืนที่ท าการค้า และข้อมูลอื่น ๆ เช่น ผลกระทบ
การจราจร ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วไป รูปแบบแผงค้า จ านวนแผงค้า ซึ่งต้องเป็นไปตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดพื้นที่ท าการค้า
และการขายหรือจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ   

ในกรณีที่พ้ืนที่ไม่เป็นไปตามประกาศฯ ส านักงานเขตโดยคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ - 
แผงลอย ระดับเขต อาจขอยกเว้น ไม่ปฏิบัติตามประกาศ ฯ โดยให้เสนอข้อเท็จจริงแห่งสภาพพ้ืนที่และเหตุผล
ความจ าเป็นที่จะก าหนดให้พื้นที่สาธารณะนั้นเป็นพ้ืนที่ท าการค้าต่อ คณะกรรม การรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบของกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ ก็ได้  แต่ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความเหมาะสมของลักษณะพ้ืนที่ 
ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและประเทศ การได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ของการค้าขายบนทางเท้ากับ
ประโยชน์ สาธารณะในการใช้ทางเท้าสัญจรของประชาชนและเกิดประ โยชน์สูงสุดต่อการใช้พ้ืนที่สาธารณะ        
ของทุกภาคส่วน 

เมื่อคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ –  แผงลอย ระดับเขต เห็นชอบให้ก าหนดเป็นพื้นที่ท า
การค้า แล้วให้ส านักงานเขต ส่งมติที่ประชุม ของคณะกรรมารฯ ให้ส านักเทศกิจตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
น าเสนอให้คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครพิจาณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

กรณคีณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ –  แผงลอย ระดับเขต  พิจารราแล้วมีมติ ไม่เห็นชอบให้
ก าหนดเป็นพื้นที่ท าการค้า ให้ ส านักงานเขต แจ้งมติให้ ผู้ยื่นค าขอให้ก าหนดพ้ืนที่ท าการค้าในที่สาธารณะทราบ
ต่อไป 
 

 
 

เมื่อส านักงานเขตส่งมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ –  แผงลอย ระดับเขต      
พร้อมเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ให้ส านักเทศกิจในฐานะเลขานุการคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย   
ของกรุงเทพมหานครแล้ว ให้ส านักเทศกิจ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้วน าเสนอให้
คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป  

กรณีท่ีคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้วมี
มติให้ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ –  แผงลอย ระดับเขต ให้ส านักเทศกิจสรุปผล
การประชุมรายงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเสนอกองบัญชาการต ารวจนครบาลในฐานะเจ้าพนักงาน
จราจร ตามล าดับ   

กรณีคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้วมีมติ
ไม่เห็นชอบ ให้ส านักเทศกิจแจ้งผลการพิจารณาให้ส านักงานเขตเพ่ือแจ้งผู้ยื่นค าขอให้ก าหนดพ้ืนที่ท าการค้าในที่
สาธารณะทราบต่อไป 

 
 

๔. การขอความเห็นชอบคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย ระดับเขต 

๕. การขอความเห็นชอบคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร 



๔ 
 
 

 
เมื่อคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบให้พื้นท่ี 

ที่คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ –  แผงลอย ระดับเขต เสนอ เป็นพื้นที่ท าการค้า  ให้ส านักเทศกิจ แจ้งมติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ต่อกองบัญชาการต ารว จนครบาล     
ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก าหนดให้ที่สาธารณะเป็นพื้นที่ท าการค้า พร้อมทั้งแนบ
รายงานการประชุม ข้อมูลพื้นที่ท าการค้า การจัดผังแผงค้า และข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ โดยละเอียด 

กรณเีจ้าพนักงานจราจรให้ความเห็นชอบ ใหส้ านักเทศกิจน าเสนอผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร
ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดพื้นที่ท าการค้า 

หากเจ้าพนักงานจราจรไม่เห็นชอบ ให้รายงานคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของกรุงเทพมหานครทราบ พร้อมทั้งแจ้งส านักงานเขตให้แจ้งผู้ยื่นค าขอให้ก าหนดพ้ืนที่ท าการค้าในที่สาธารณะ
ทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 
 เมื่อเจ้าพนักงานจราจรได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้พื้นท่ีสาธารณะตามท่ีกรุงเทพมหานคร

เสนอให้เป็นพื้นที่ท าการค้าแล้ว ให้จัดท าประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดให้......................... .................
เป็นพื้นที่ท าการค้า ตามแบบประกาศพื้นที่ท าการค้า  (แบบ พ.ค.๓) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนาม  ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโ ดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดให้................................
เป็นพื้นที่ท าการค้าแล้ว  ให้ส านักเทศกิจ ส่งส าเนาประกาศเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา และลงเผยแพร่ในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และหน่ วยงานอื่น  และให้ส านักงานเขตด าเนินการ
คัดเลือกผู้ท าการค้าเข้าท าการค้าตามประกาศต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. การขอความเห็นชอบเจ้าพนักงานจราจร 

๗. ประกาศพื้นที่ท าการค้า 



๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อ ผู้ว่าราชกการกรุงเทพมหานครในฐานะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ลงนามประกาศ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่ท าการค้าแล้ว  ให้ส านักงานเขตด าเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดพื้นที่ท าการค้าและการขายหรือจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 
ฉบับลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยใหจ้ัดท าประกาศส านักงานเขตเพ่ือรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์บุคคล
ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๘ แห่งประกาศกรุงเทพมหานครฯ ตามแบบประกาศส านักงานเขต................................ 
เรื่อง ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขายหรือจ าหน่ายสินค้าในพื้นที่ท าการค้าของกรุงเทพมหานคร           
(แบบพ.ค.๔) ภายในเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ประกาศ 

ทั้งนี้ การประกาศเก่ียวกับวิธีการคัดเลือกผู้ท าการค้า  ให้ท าการเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรุงเทพมหานครและส านักงานเขต และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
ส านักงานเขต 

  
 
 
 
 

 
 
เมื่อส านักงานเขตได้ประกาศให้มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ท าการค้าในพ้ืนที่ที่ท าการค้า    

ที่กรุงเทพมหานครก าหนดตามแบบ พ .ค.๔ แล้ว และ เมื่อมีผู้ประสงค์จะขอลงทะเบียนให้ส านักงานเขตรับ
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ท าการค้าในพ้ืนที่ที่ท าการค้าที่กรุงเทพมหานครก าหนดในแบบแสดงความประสงค์
ขายหรือจ าหน่ายสินค้าในพื้นที่ท าการค้าของกรุงเทพมหานคร  (แบบ พ.ค.๕) ภายในเวลาที่ก าหนดแต่ต้อง   
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ประกาศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. การคัดเลือกผู้ท าการค้า 

๑. การประกาศรับลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ท าการค้าฯ 

๒. การลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ท าการค้าในพื้นที่ท าการค้า 



๖ 
 

 
ประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้าท าการค้าในพื้นที่ท าการค้า (แบบ พ.ค.๖) 

  เมื่อสิ้นสุดก าหนด ๑๕ วัน หรือตามท่ีประกาศได้ก าหนดไว้แล้วให้ส านักงานเขตตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ลงทะเบียนในแบบ พ.ค.๕ โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
๒. เป็นบุคคลผู้มีรายได้น้อยหรือมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่

ลงทะเบียนกับส านักงานเขต 
๓. ไม่มีแผงค้าอ่ืนหรือเป็นผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในแผงค้าอ่ืนในพื้นท่ีที่กรุงเทพมหานคร

ก าหนดให้เป็นพื้นที่ท าการค้า  
๔. เป็นผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ต่อส านักงานเขตที่ก าหนดให้มีพื้นที่ท าการค้า 
๕. ไม่เคยถูกเพิกถอนการท าการค้าในพ้ืนที่ที่กรุงเทพมหานครก าหนดให้เป็นพื้นที่ท าการค้า 
๖. คุณสมบัติอื่นตามท่ีกรุงเทพมหานครก าหนด 
ความในข้อ ๔ ไม่ใช้บังคับกับผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า และให้ส านักงานเขตประกาศรายชื่อผู้ที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกรุงเทพมหานคร ข้างต้น ตามแบบประกาศส านักงานเขต.............................. 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าท าการค้าในพ้ืนที่ท าการค้าของกรุงเทพมหานคร (แบบ พ.ค.๖) 

ทั้งนี้ การประกาศเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกผู้ท าการค้าให้ท าการเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรุงเทพมหานครและส านักงานเขต และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
ส านักงานเขต 
 กรณีมีผู้คัดค้านการประกาศรายชื่อให้ส านักงานเขตพิจารณาทบทวนและวินิจฉัย และให้ถือ
ค าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด  

 
 

 
 

 

๑. กรณีท่ีส านักงานเขตได้มีประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าท าการค้าในพ้ืนที่ 
ท าการค้าของกรุงเทพมหานคร (แบบ พ .ค. ๖) ตามความในข้อ ๙.๒ ของประกาศกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดพื้นที่ท าการค้าและการขายหรือจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ .ศ. ๒๕๖๓ และมีผู้ประสงค์จะคัดค้านประกาศดังกล่าว ให้ผู้นั้นท า ค าคัดค้านตาม   
แบบแบบค าร้องคัดค้าน  (แบบ พ.ค. ๗) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขต ภายในก าหนดเวลา ๗ วันนับแต่
วันที่ส านักงานเขตได้มีประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าท าการค้าในพ้ืนที่ท าการค้าของกรุงเทพมหานคร ตาม
แบบ พ.ค.๖ และให้ส านักงานเขตด าเนินการตามข้อ ๒ ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะคัดค้านประกาศส านักงานเขต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
เข้าท าการค้าในพ้ืนที่ท าการค้าของกรุงเทพมหานคร ตามแบบ พ.ค. ๖ ได้ยื่นค าคัดค้านต่อส านักงานเขตเมื่อพ้น
ก าหนดระยะเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันที่ประกาศ ให้ส านักงานเขตมีค าสั่งไม่รับค าคัดค้านนั้น โดยให้ใช้แบบแจ้ง
ผลวินิจฉัยค าคัดค้าน (แบบ พ .ค. ๑๐) และให้ด าเนินการแจ้งผลการไม่รับค าคัดค้านให้ผู้คัดค้านทราบภายใน
ระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค าคัดค้านนั้น ตามนัยมาตรา ๓๙/๑ ประกอบมาตรา ๖๔  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ .ศ. ๒๕๓๙ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓. การประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าท าการค้าในพื้นที่ท าการค้า 

๔. การร้องคัดค้านประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าท าการค้าในพื้นที่ท าการค้า 



๗ 
 

๒. เมื่อมีการยื่นค าร้องคัดค้านประกาศตามข้อ ๑ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าคัดค้านตรวจเอกสาร
หลักฐานในเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ยื่นแนบเอกสารหลักฐานแสดงตนประกอบค าคัดค้าน ดังนี้ 

- กรณียื่นค าคัดค้านด้วยตนเอง ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้คัดค้าน  
- กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นยื่นค าคัดค้านแทน ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

ของผู้คัดค้าน หนังสือมอบอ านาจให้มายื่นค าคัดค้าน (ฉบับจริง ) และส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจให้
มายื่นค าคัดคา้น  

เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค าคัดค้านเห็นว่ามีเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒ ครบถ้วนแล้ว ให้พิจารณา 
ต่อไปว่าค าคัดค้านมีข้อความที่อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าประสงค์จะคัดค้านบุคคลใดหรือเรื่องใด หรือไม่  
หากเจ้าหน้าที่พิจารณาค าคัดค้านแล้วเห็นว่ามีข้อความที่เข้าใจได้ว่าประสงค์ จะคัดค้านบุคคลใดหรือเรื่องใด  
ให้ด าเนินการต่อไปตามข้อ ๓ โดยทันที แต่ถ้าหากเจ้าหน้าที่เห็นว่าค าคัดค้านนั้นมีข้อความที่อ่านแล้ว 
ชวนเป็นที่เคลือบแคลงหรือไม่อาจจะเข้าใจได้ว่าประสงค์จะคัดค้านบุคคลใดหรือเรื่องใด หรือเป็นกรณีท่ี 
ผู้คัดค้านยื่นเอกสารแสดงตนประกอบค าคัดค้านไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๒.๑ กรณีผู้คัดค้านยื่นค าคัดค้านด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ บันทึก ข้อบกพร่องไว้ในแบบ  
พ.ค. ๗ แล้วแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบถึงข้อบกพร่องโดยพลัน แต่ต้องไม่เกิน ๗ วัน นับแต่วันได้รับค าคัดค้าน 
รวมทั้งให้ค าแนะน าในการแก้ไขค าคัดค้านหรือยื่นเอกสารแสดงตนประกอบค าคัดค้านให้ถูกต้องครบถ้วน  
แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งก าหนดเวลาอันสมควรให้ผู้คัดค้านได้ด าเนินการดังกล่าว ในกรณีที่ผู้คัดค้านไม่ยินยอม
แก้ไขข้อบกพร่องหรือไม่ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่ 
จดบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบ พ .ค. ๗ นั้น และท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการเขตเพ่ือเสนอให้มีค าสั่งไม่รับ 
ค าคัดค้านต่อไป (มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๗) 

๒.๒ กรณีผู้คัดค้านมอบอ านาจให้บุคคลอื่นยื่นค าคัดค้านแทน  ให้เจ้าหน้าที่เกษียน
ข้อบกพร่องไว้ในแบบ พ .ค. ๗ แล้วแจ้งให้ผู้คัดค้านดังกล่าวทราบถึงข้อบกพร่องโดยพลัน แต่ต้องไม่เกิน ๗ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับค าคัดค้าน รวมทั้งให้ค าแนะน าใ นการแก้ไขค าคัดค้านหรือยื่นเอกสารแสดงตนประกอบค า
คัดค้านให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งก าหนดเวลาอันสมควรให้ผู้คัดค้านได้ด าเนินการดังกล่าว  
ในกรณีที่ผู้คัดค้านไม่ยินยอมแก้ไขข้อบกพร่องหรือไม่ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าภายในเวลา 
ที่เจ้าหน้าที่ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่จดบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบ พ .ค. ๗ นั้น และท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการ
เขตเพ่ือเสนอให้มีค าสั่งไม่รับค าคัดค้านต่อไป (มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗) 

การมีค าสั่งไม่รับค าคัดค้านของผู้อ านวยการเขตตามกรณี ๒.๑ หรือกรณี ๒.๒ ให้ใช้
แบบแจ้งผลวินิจฉัยค าคัดค้าน (แบบ พ .ค. ๑๐) และให้ด าเนินการแจ้งผลไม่รับค าคัดค้านให้ผู้คัดค้านทราบ  
ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้ใ ห้โอกาสผู้คัดค้านได้แก้ไข 
ข้อบกพร่องนั้น ตามนัยมาตรา ๓๙/๑ ประกอบมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

๓. เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องเห็นว่าค าคัดค้านและเอกสารประกอบค าคัดค้านครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วหรือเป็นกรณีท่ีผู้คัดค้านได้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในกรณีข้อ ๒.๑ หรือข้อ ๒.๒ จนครบถ้วนแล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่รับค าคัดค้านนั้น โดยบันทึกเลขที่รับค าคัดค้าน วันที่และเวลาที่รับ ค าคัดค้าน รวมถึงลงลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับค าคัดค้านตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนไว้ในกรอบข้อความที่มุมบนขวา 
ของแบบ พ .ค . ๗ และในกรอบข้อความส าหรับผู้ยื่นค าคัดค้านท้ายแบบ พ .ค . ๗ และให้เจ้าหน้าที่ 
ฉีกใบรับค าคัดค้านในส่วนส าหรับผู้ยื่นค าคัดค้านให้ผู้ยื่นค า คัดค้านเก็บไว้เป็นหลักฐาน และให้เจ้าหน้าที่ 
รีบเสนอค าคัดค้านนั้นให้ผู้อ านวยการเขตพิจารณาต่อไปตามข้อ ๔ โดยไม่ชักช้า 

๔. ให้ส านักงานเขตพิจารณาค าคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบ โดยใช้แบบ
แจ้งผลวินิจฉัยค าคัดค้าน (แบบ พ.ค. ๑๐) ภายในก าหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องได้ออกใบ
รับค าคัดค้านให้ผู้ยื่นค าคัดค้าน ตามนัยมาตรา ๓๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  
 
 
 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้คัดค้านภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ประกาศ ให้ส านักงานเขตคัดเลือก  
บุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม ประกาศส านักงานเขต เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้มีคุณสมบัติเข้าท าการค้าใน
พ้ืนที่ท าการค้า ลงตามผังแผงค้าที่ก าหนด หากจ านวนผู้แจ้งความประสงค์มีจ านวนมากกว่าจ านวนแผงค้า       
ให้ท าการจับสลาก และให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  โดยให้จัดท าประกาศตาม แบบประกาศส านักงานเขต
....................... เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้ ได้รับการคัดเลือกให้ขายหรือจ าหน่ายสินค้าในพื้นที่ท าการค้าของ
กรุงเทพมหานคร (แบบ พ.ค.๘)  
 กรณีมีผู้คัดค้านการประกาศรายชื่อฯ ให้ส านักงานเขตพิจารณาทบทวนและวินิจฉัย และให้ถือ
ค าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด 

หากผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ ไม่มาท าการคัดเลือกตามท่ีก าหนดให้ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์จะ
เข้าท าการค้าในพ้ืนที่ดังกล่าว 
 ทั้งนี้ การประกาศเก่ียวกับวิธีการคัดเลือกผู้ท าการค้าให้ท าการเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรุงเทพมหานครและส านักงานเขต และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
ส านักงานเขต 
 

 
 

1. กรณีท่ีส านักงานเขตได้มีประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ขายหรือ
จ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่ท าการค้าของกรุงเทพมหานคร  (แบบ พ .ค. 8) ตามความในข้อ 9.4 ของประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดพื้นที่ท าการค้าและการขายหรือจ าหน่าย
สินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม พ .ศ. 2563 และมีผู้ประสงค์จะคัดค้านประกาศดังกล่าว ให้ผู้นั้น 
ท าค าคัดค้านตามแบบค าร้องคัดค้าน (แบบ พ.ค. 9)  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขต ภายในก าหนดเวลา 
7 วันนับแต่วันที่ส านักงานเขตได้มีประกาศดังกล่าว และให้ส านักงานเขตด าเนินการตามข้อ 2 ต่อไป 

 

๕. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ขายหรือจ าหน่ายสินค้าในพื้นที่ท าการค้า 

๖. การร้องคัดค้านประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ขายหรือจ าหน่ายสินค้า 



๙ 
 

ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะคัดค้านประกาศส านักงานเขต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้ขายหรือจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่ท าการค้าของกรุงเทพมหานคร ตามแบบ พ .ค. 8 ได้ยื่นค าคัดค้านต่อ
ส านักงานเขตเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา 7 วัน นับถัดจากวันที่ประกาศ ให้ส านักงานเขตมีค าสั่งไม่รับค าคัดค้าน
นั้น โดยให้ใช้แบบแจ้งผลวินิจฉัยค าคั ดค้าน (แบบ พ.ค. 10) และให้ด าเนินการแจ้งผลการไม่รับค าคัดค้านให้ผู้
คัดค้านทราบภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค าคัดค้านนั้น ตามนัยมาตรา 39/1 
ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ .ศ . 2539 เพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

2. เมื่อมีการยื่นค าร้องคัดค้านประกาศตามข้อ ๑ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าคัดค้านตรวจเอกสาร
หลักฐานในเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ยื่นแนบเอกสารหลักฐานแสดงตนประกอบค าคัดค้าน ดังนี้ 

- กรณียื่นค าคัดค้านด้วยตนเอง ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้คัดค้าน  
- กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นยื่นค าคัดค้านแทน ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

ของผู้คัดค้าน หนังสือมอบอ านาจให้มายื่นค าคัดค้าน (ฉบับจริง ) และส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 
ให้มายื่นค าคัดค้าน  

เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค าคัดค้านเห็นว่ามีเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 ครบถ้วนแล้ว ให้พิจารณา 
ต่อไปว่าค าคัดค้านมีข้อความที่อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าประสงค์จะคัดค้านบุคคลใดหรือเรื่องใด หรือไม่  
หากเจ้าหน้าที่พิจารณาค าคัดค้านแล้วเห็นว่ามีข้อความที่เข้าใจได้ว่าประสงค์ จะคัดค้านบุคคลใดหรือเรื่องใด  
ให้ด าเนินการต่อไปตามข้อ 3 โดยทันที แต่ถ้าหากเจ้าหน้าที่เห็นว่าค าคัดค้านนั้นมีข้อความที่อ่านแล้ว 
ชวนเป็นที่เคลือบแคลงหรือไม่อาจจะเข้าใจได้ว่าประสงค์จะคัดค้านบุคคลใดหรือเรื่องใด หรือเป็นกรณีท่ี 
ผู้คัดค้านยื่นเอกสารแสดงตนประกอบค าคัดค้านไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1 กรณีผู้คัดค้านยื่นค าคัดค้านด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ บันทึก ข้อบกพร่องไว้ในแบบ  
พ.ค. 9 แล้วแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบถึงข้อบกพร่องโดยพลัน แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันได้รับค าคัดค้าน  
รวมทั้ง ให้ค าแนะน าในการแก้ไขค าคัดค้านหรือยื่นเอกสารแสดงตนประกอบค าคัดค้านให้ถูกต้องครบถ้วน  
แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งก าหนดเวลาอันสมควรให้ผู้คัดค้านได้ด าเนินการดังกล่าว ในกรณีที่ผู้คัดค้านไม่ยินยอม
แก้ไขข้อบกพร่องหรือไม่ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่
จดบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบ พ .ค. 9 นั้น และท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการเขตเพ่ือเสนอให้มีค าสั่งไม่รับ 
ค าคัดค้านต่อไป (มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) 

2.2 กรณีผู้คัดค้านมอบอ านาจให้บุคคลอื่นยื่นค าคัดค้านแทน  ให้เจ้าหน้าที่เกษียน
ข้อบกพร่องไว้ในแบบ พ .ค. 9 แล้วแจ้งให้ผู้คัดค้านดังกล่าวทราบถึงข้อบกพร่องโดยพลัน แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับค าคัดค้าน รวมทั้งให้ค าแนะน าในการแก้ไ ขค าคัดค้านหรือยื่นเอกสารแสดงตนประกอบค า
คัดค้านให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งก าหนดเวลาอันสมควรให้ผู้คัดค้านได้ด าเนินการดังกล่าว ใน
กรณีท่ีผู้คัดค้านไม่ยินยอมแก้ไขข้อบกพร่องหรือไม่ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าภายในเวลาที่
เจ้าหน้าที่ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่จดบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบ พ.ค. 9 นั้น และท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการเขต
เพ่ือเสนอให้มีค าสั่งไม่รับค าคัดค้านต่อไป (มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. 
2539 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) 
 
 
 



๑๐ 
 

การมีค าสั่งไม่รับค าคัดค้านของผู้อ านวยการเขตตามกรณี 2.1 หรือกรณี 2.2 ให้ใช้แบบ
แจ้งผลวินิจฉัยค าคัดค้าน (แบบ พ .ค. 10) และให้ด าเนินการแจ้งผลไม่รับค าคัดค้านให้ผู้คัดค้านทราบ  
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้ให้โอกาสผู้คัดค้านได้แก้ไข 
ข้อบกพร่องนั้น ตามนัยมาตรา 39/1 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องเห็นว่าค าคัดค้านและเอกสารประกอบค าคัดค้านครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วหรือเป็นกรณีท่ีผู้คัดค้านได้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในกรณีข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2 จนครบถ้วนแล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่รับค าคัดค้านนั้น โดยบันทึกเลขที่รับค าคัดค้าน วันที่และเวลาที่รับค าคั ดค้าน รวมถึงลงลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับค าคัดค้านตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนไว้ในกรอบข้อความที่มุมบนขวา 
ของแบบ พ .ค . 9 และในกรอบข้อความส าหรับผู้ยื่นค าคัดค้านท้ายแบบ พ .ค . 9 และให้เจ้าหน้าที่ 
ฉีกใบรับค าคัดค้านในส่วนส าหรับผู้ยื่นค าคัดค้านให้ผู้ยื่นค าคัด ค้านเก็บไว้เป็นหลักฐาน และให้เจ้าหน้าที่ 
รีบเสนอค าคัดค้านนั้นให้ผู้อ านวยการเขตพิจารณาต่อไปตามข้อ ๔ โดยไม่ชักช้า 

4. ให้ส านักงานเขตพิจารณาค าคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบ โดยใช้แบบ
แจ้งผลวินิจฉัยค าคัดค้าน (แบบ พ.ค. 10) ภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องได้ออกใบ
รับค าคัดค้านให้ผู้ยื่นค าคัดค้าน ตามนัยมาตรา 39/1 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

  
 
 
 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้คัดค้านภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกให้ขายหรือจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่ท าการค้าของกรุงเทพมหานคร  ให้ส านักงานเขตจัดผู้ค้าเข้าท า
การค้าในพ้ืนที่ท าการค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ก าหนดจัดผังแผงค้าให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบ  

 ๒. รูปแบบ ลักษณะแผงค้าและสิ่งประกอบแผงค้า เช่น ร่ม หลังคาแผงค้า เป็นต้น ต้องมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่นั้น ๆ โด ยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัด
ระเบียบหาบเร่ - แผงลอย ระดับเขต และ คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
กรุงเทพมหานคร   

เมื่อส านักงานเขตจัดผู้ค้าเข้าท าการค้าเรียบร้อยแล้วจะต้องควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ผู้ท าการค้า
และผู้ช่วยจ าหน่ายสิค้ารวมทั้งพ้ืนที่ท าการค้าให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการก าหนดพื้นที่ท าการค้าและการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดย
เคร่งครัดต่อไป   

 
 
 
 

๗. การจัดผู้ค้าเข้าท าการค้า 



๑๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เมื่อส านักงานเขตได้จัดให้ผู้ท าการค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า เข้าท าการค้า ในแผงค้าซึ่ง
เป็นไปตามท่ีส านักงานเขตก าหนดแล้ว จะต้องมีการติดตาม ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ท าการค้าและพ้ืนที่ท าการค้า
ใหเ้ป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การก าหนดพื้นที่ท าการค้าและการขายหรือจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ดังนี ้

๑. เงื่อนไขการท าการค้า 
๑.๑ ท าการค้าได้คราวละ ๑ ปี นับถัดจากวันประกาศผลการคัดเลือก และเมื่อครบ

ก าหนดให้การท าการค้าในพ้ืนที่ดังกล่าวสิ้นสุดลง และหากผู้ท าการค้ามีความประสงค์จะท าการค้าต่อจะต้อง
ปฏิบัติตามประกาศฯ ต่อไป (ไปลงทะเบียนเพื่อแจ้งควา มประสงค์ท าการค้าตามแบบ พ .ค.๕ ในวัน เวลา และ
สถานที่ที่ส านักงานเขตก าหนด) 

๑.๒ ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขโดยให้มีผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าได้ ๑ คน  
๑.๓ การได้รับอนุญาตใหท้ าการค้าตามประกาศนี้ให้ถือเป็นการเฉพาะตัวและไม่สามารถ 

จ าหน่าย แลกเปลี่ยน ให้เช่า โอนหรือให้บุคคลอื่น   
๒. ข้อปฏิบัติในการขายหรือจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่ท าการค้า 

๒.1 ให้ตั้งวางแผงค้าตามผัง วัน และเวลาที่ก าหนด  
๒.๒ ต้องหยุดท าการค้าสัปดาห์ละ ๑ วัน 
๒.๓ ห้ามผู้ท าการค้า ผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า แผงค้า อุปกรณ์การค้า และสิ นค้า ยื่นหรือล้ า

ลงไปในผิวจราจรและในระยะ ๕๐ เซนติเมตร จากผิวจราจร 
๒.๔ ห้ามตั้ง วาง สะสมอุปกรณ์ สินค้าเกินความจ าเป็น 
๒.๕ ห้ามแขวน ผูก ตอก เกี่ยวผ้าใบ หลอดไฟหรือสิ่งอื่นใดกับต้นไม้ เสาไฟฟ้า และ 

เครื่องหมายจราจร 
๒.๖ ห้ามท าเพิงพักถาวรหรือกึ่งถาวรเพื่อท าการค้าหรือเก็บอุปกรณ์ 
๒.๗ ห้ามน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเข็น กล่องใส่สินค้า จอดหรือวางบนทางเท้า 

หรือผิวจราจร 
๒.๘ ให้ขายหรือจ าหน่ายสินค้าตรงตามประเภท ชนิดของสินค้าที่ได้รับอนุญาตและเป็นไป

ตามท่ีก าหนด 
๒.๙ สินค้าท่ีน ามาขายหรือจ าหน่ายต้องถูกสุขลักษณะอนามัยตามที่กฎหมายก าหนด และ

ไม่เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

๒.๑๐ ห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
๒.๑๑ ห้ามวางสินค้าบนพื้นทางเท้าโดยเด็ดขาด 

 

ค. มาตรการควบคุม 

๑.  แนวทางการควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ท าการค้าและพื้นที่ท าการค้า 



๑๒ 
 

๒.๑๒ ห้ามมิให้บุคคลอื่นท าการค้าแทนโดยเด็ดขาด ยกเว้นผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าที่ได้ยื่นแจ้งใน
ขั้นตอนการขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเท่านั้น 

๒.๑๓ ให้ผู้ท าการค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าติดบัตรประจ าตัวผู้ท าการค้าและผู้ช่วยจ าหน่าย
สินค้าไว้ที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายและต้องแสดงใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่แผงค้าในบริเวณท่ี
เห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่จ าหน่ายสินค้า 

๒.๑๔ ในกรณีที่เป็นการขายหรือจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ผู้ท าการค้าและผู้ช่วยจ าหน่าย
สินค้าจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรด้านสุขาภิบาลอาหารตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๑๕ ในการขายหรือจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษและความ
เดือดร้อนร าคาญ และห้ามปรุงประกอบอาหารโดยวิธีผัด  ทอด หรือ ต้ม   

๒.๑๖ ในการขายหรือจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร สถานที่เตรียมประกอบปรุงอาหาร 
ต้องถูกสุขลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๑๗ ผู้ท าการค้าต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตราย เช่น ก๊าซหุงต้ม เตาปิ้งย่าง  ไฟฟ้า เป็นต้น  

๒.๑๘ ห้ามถ่าย เท น้ า เศษอาหาร ไขมัน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ลงบนพ้ืนหรือลงท่อหรือ 
ทางระบายน้ าสาธารณะโดยเด็ดขาด  

๒.๑๙ ผู้ท าการค้าต้องดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ท าการค้า 
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังท าการค้า และเมื่อเลิกท าการค้าต้องเก็บแผงค้า สินค้า และอุปกรณ์ออกจากพ้ืนที่ท าการค้า
โดยทันท ี

๒.๒๐ ผู้ท าการค้าจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎหมายว่าด้วยการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือกฎหมายอื่น หรือ
ตามท่ีกรุงเทพมหานครก าหนด 

๒.๒๑ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ   
และกฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ระเบียบและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. มาตรการควบคุม 
๓.๑ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความเป็นระเบียบเรีย บร้อยให้ส านักงานเขตด าเนินการ

คัดเลือกผู้แทนผู้ท าการค้าในพื้นที่ท าการค้าดังกล่าว จ านวนอย่างน้อย ๓ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน เพื่อควบคุมดูแล      
ผู้ท าการค้าในพื้นที่ท าการค้าให้เป็นไปตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด   

๓.๒ ให้ส านักงานเขตควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินการ การปฏบิัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
และตามประกาศนี้โดยเคร่งครัดและด าเนินการ ดังนี้ 

 ๓.๒.๑ หากตรวจพบการฝ่าฝืนตามประกาศนี้  ก่อนที่ส านักงานเขตจะด าเนินการ  
ออกค าสั่งกับผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๓.๒.๒ หรือ ๓.๒.๔ แล้วแต่กรณี ให้ส านักงานเขตออกใบ แบบตรวจตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดพื้นที่ท าการค้าและการขายและจ าหน่าย
สินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ส านักงานเขต................................................... ให้แก่ผู้ฝ่าฝืน  
ตามแบบ พ .ค.๑๑ เพ่ือให้ผู้ฝ่าฝืนได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและแ สดงพยานหลักฐานโต้แย้งแบบ พ .ค.๑๑  
ตามนัยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓.๒.๒ ผู้ท าการค้าหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าของผู้ท าการค้ารายใดรายหนึ่งกระท าการ
ฝ่าฝืนประกาศนี้ ให้สั่งระงับการท าการค้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนนับแต่วันที่พบการฝ่าฝืน 



๑๓ 
 

การฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งหากเป็นการฝ่าฝืนตามข้อ ๑๐.๓ ให้เพิกถอนการท า
การค้าของผู้ท าการค้ารายดังกล่าว 

๓.๒.๓ หากพ้ืนที่ท าการค้าของผู้ท าการค้าตามข้อ ๓.๒.๑ ยังมีผู้ท าการค้าหรือผู้ช่วย
จ าหน่ายสินค้าของผู้ท าการค้ารายใดรายหนึ่งกระท าการฝ่าฝืนประกาศนี้อีกให้สั่งระงับการท าการค้าทั้งหมดใน
พ้ืนที่ท าการค้านั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน นับแต่วันที่พบการฝ่าฝืน 

๓.๒.๔ หากพ้ืนที่ท าการค้าตามข้อ ๓.๒.๒ ยังปรากฏมีผู้ท าการค้าหรือผู้ช่วยจ าหน่าย
สินค้าของผู้ท าการค้ารายใดรายหนึ่ง กระท าการฝ่าฝืนประกาศนี้อีก ให้ส านักงานเขตโดยผ่านคณะกรรมการจัด
ระเบียบหาบเร่ –  แผงลอย ระดับเขต เสนอคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร
เพ่ือพิจารณายกเลิกพ้ืนที่ท าการค้านั้น 

  

 
 
 

1. ในกรณีที่ส านักงานเขตตรวจพบว่า มีผู้ท าการค้าหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า รายใดไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การท าการค้าในพ้ืนที่ท าการค้า ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการก าหนดพื้นที่ท าการค้าและการขายหรือจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 
หรือในกรณีที่ส านักงานเขตได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มผีู้ท าการค้าหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้ารายใดไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตได้ไปตรวจสอบบริเวณท่ีท าการค้าแล้วพบว่า มีผู้ท าการค้าหรือ
ผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า ได้กระท าการดังกล่าวจริง ไม่ว่าจะเป็นการกระท าครั้งแรก ครั้งที่สอง หรือครั้งที่สาม ให้
เจ้าหน้าที่จัดท าแบบตรวจตามประกาศกรุงเทพมหานคร (แบบ พ.ค. 11) ขึ้นมาสองฉบับซึ่งมีข้อความถูกต้อง
ตรงกันแล้วส่งให้ผู้ท าการค้ารายนั้นฉบับหนึ่ง อีกฉบับให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้รายงานต่อหัวหน้าฝ่ายเทศกิจตามข้อ ๒ 

หากผู้นั้นไม่ยอมรับหรือไม่อาจรับได้ด้วยเหตุอื่นใด ให้เจ้าหน้าที่วางหรือปิดแบบตรวจนั้นไว้    
ณ แผงค้าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตอีกคนหนึ่ง และถ่ายรูปขณะวางหรือปิดแบบตรวจไว้เป็นหลักฐานด้วย 
(พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. 2539 มาตรา 70 ประกอบก ฎกระทรวงฉบับที่ 11     
(พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

2. หลังจากท่ีได้ด าเนินการตามข้อ 1 แล้วให้เจ้าหน้าที่นั้น รายงานต่อหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 
ส านักงานเขตโดยทันที เพ่ือเตรียมการพิจารณาทางปกครองต่อไป 

3. หากผู้ได้รับแบบต รวจไม่ได้ชี้แจงหรือโต้แย้งคัดค้านแบบตรวจภายในก าหนดเวลา 3 วัน  
นับถัดจากวันที่ได้ส่งแบบตรวจให้ผู้นั้น หรือชี้แจงหรือโต้แย้งคัดค้านแบบตรวจภายในก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
แต่ส านักงานเขตเห็นว่ารับฟังไม่ได้และระยะเวลาได้ล่วงพ้น 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้ส่งแบบตรวจแล้ว   
และให้ถือว่าวันที่ 4 ที่นับถัดจากวันที่ได้ส่งแบบตรวจดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ท าการค้าหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า 
รายดังกล่าวได้กระท าการฝ่าฝืนประกาศนี้ตามนัยมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 และให้ฝ่ายเทศกิจ  ส านักงานเขตจัดท าค าสั่งตามประกาศกรุงเทพมหานครฯ ข้อ 12.2.1  
ข้อ 12.2.2 หรือข้อ 12.2.3 ตามแบบ พ.ค. 12 พ.ค. 13 หรือ พ.ค. 14 แล้วแต่กรณี เสนอให้ผู้อ านวยการเขต
ลงนามแล้วส่งให้ผู้ฝ่าฝืนทราบและกรณีที่เป็นการกระท าการฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานครฯ เป็นครั้งที่ 3  
ให้ส านกังานเขตเสนอข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ –  แผงลอย ระดับเขต เพื่อพิจารณาเสนอต่อ 
คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครพิจารณายกเลิก พ้ืนที่ท าการค้านั้นตามข้อ 
12.2.3 ต่อไป 
 

๒.  การตรวจตามประกาศกรุงเทพมหานคร 



๑๔ 
 

4. หากผู้ได้รับแบบตรวจชี้แจงหรือโต้แย้งคัดค้านแบบตรวจภายในก าหนดเวลา 3 วัน นับถัด
จากวันที่ ได้ส่งแบบตรวจให้ผู้รับแบบตรวจ และส านักงานเขตเห็นว่าข้อชี้แจงหรือข้อโต้แย้งนั้นรับฟังได้ให้   
ส านักงานเขตยุติเรื่องได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามข้อ 3 แต่ประการใด 

  
 
 
 

ในกรณีที่ส านักงานเขตได้มีแบบตรวจตามประกาศ (พ.ค.11) ให้ผู้ท าการค้าหรือผู้ช่วย
จ าหน่ายสินค้าที่ฝ่าฝืนตามข้ันตอนและวิธีการตามแนวทางการด าเนินการออกแบบตรวจตามประกาศ      
(พ.ค.11) ครบถ้วนแล้วและเป็นกรณีที่จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการออกค าสั่งให้แก่ผู้ฝ่าฝืน และการฝ่าฝืนนั้นเป็น
การกระท าครั้งแรก ให้ส านักงานเขตด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ผู้อ านวยการเขตออกค าสั่งระงับสิทธิการท าการค้าของผู้ท าการค้าที่ฝ่าฝืนเป็นรายบุคคล
ตามแบบ พ.ค. 12 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือนนับแต่วันแรกที่พ้นก าหนดเวลาที่จะชี้แจงหรือโต้แย้งแบบตรวจตาม
ประกาศฯ (แบบ พ.ค. 11) 

2. หากเป็นกรณีท่ีเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การก าหนดพื้นที่ท าการค้าและการขายหรือจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม พ .ศ. 2563  
ข้อ 10.3 ก็ให้ผู้อ านวยการเขตออกค าสั่งเพิกถอนสิทธิการท าการค้าของผู้ท าการค้าดังกล่าวตามแบบ พ.ค. 13  

3. ให้ส านักงานเขตเร่งจัดส่งค าสั่งดังกล่าวให้ ผู้ฝ่าฝืนนั้นด้วยวิธีการให้เจ้าหน้าที่น าไปส่ง      
ณ แผงค้าหรือท่ีอยู่ที่ติดต่อได้ของผู้ฝ่าฝืนโดยทันทีที่จะ กระท าได้ หากผู้ฝ่าฝืนไม่ยอมรั บหรือไม่อาจรับได้ด้วย
เหตุอื่นใดให้เจ้าหน้าที่วางหรือปิดค าสั่งนั้นไว้ ณ แผงค้าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตอีกคนหนึ่ง และถ่ายรูป 
ขณะวางหรือปิดค าสั่งดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. 2539  
มาตรา 70 ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542))  

4. ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ค าสั่งต่อส านักงานเขต ภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่         
ผู้อุทธรณ์ได้รับหรือถือว่าได้รับค าสั่งนั้น ถ้าส านักงานเขตเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ทั้งหมดทุก
ประเด็นที่มีการอุทธรณ์  ให้ส านักงานเขตด าเนินการแก้ไข เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งตามที่เห็นสมควร 
ได้เองโดยไม่ต้องรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ แต่หากเป็นกรณีที่ส านักงานเขตเห็นว่าค าอุทธรณ์ 
ของผู้อุทธรณ์รับฟังไม่ได้ทั้งหมดทุกประเด็นที่มีการอุทธรณ์หรือรับฟังได้เพียงบางประเด็น ใ ห้ส านักงานเขต
รวบรวมค าอุทธรณ์ เอกสาร หรือพยานหลักฐานประกอบค าอุทธรณ์ (ถ้ามี) พร้อมทั้งความเห็นของส านักงานเขต 
ส่งไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ ภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ โดยให้ใช้ 
ชั้นความเร็ว “ด่วนที่สุด” ในหนังสือน าส่งค าอุทธรณ์ 

ในกรณีที่ผู้ อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งต่อส านักงานเขต เกินกว่า 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่   
ผู้อุทธรณ์ได้รับหรือถือว่าได้รับค าสั่งนั้น ให้ส านักงานเขตมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว พร้อมแจ้งสิทธิในการ
ฟ้องคดีให้ผู้อุทธรณ์ทราบตามค าแนะน าของส านักงานศาลปกครองที่ 1/2544 ด้วย 

5. เมื่อผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ได้มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ประการใดแล้ว ให้ส านักงานเขต
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย 
 
 
 

๓.  การออกค าสัง่ให้ระงับสิทธิการท าการค้ารายบุคคล 



๑๕ 
 
 

 
ในกรณีที่ส านักงานเขตได้มีแบบตรวจตามประกาศ (พ.ค.11) ให้ผู้ท าการค้าหรือผู้ช่วย

จ าหน่ายสินค้าที่ฝ่าฝืนตามข้ันตอนและวิธีการตามแนวทางการด าเนินการออกแบบตรวจตามประกาศ      
(พ.ค.11) ในกรณีที่พบว่าผู้ท าการค้าหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้ากระท าการฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร 
ครบถ้วนแล้วและเป็นกรณีที่จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการออกค าสั่งให้แก่ผู้ฝ่าฝืน และการฝ่าฝืนนั้นเป็นการ
กระท าครั้งที่สอง ตามข้อ ๑๒.๒.2 แห่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ก าหนดพ้ืนที่ท าการค้าและการขายหรือจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓   
ให้ส านักงานเขตด าเนินการดังนี้ 

1. ให้ผู้อ านวยการเขตออกค าสั่งระงับสิทธิการท าการค้าของผู้ท าการค้าทุกรายในพื้นที่        
ท าการค้านั้นตามแบบ  พ.ค. 14 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือนนับแต่วันแรกที่พ้นก าหนดเวลาที่จะชี้แจงหรือโต้แย้ง
แบบตรวจตามประกาศฯ (แบบ พ.ค. 11) 

2. ในกรณีที่มีผู้ท าการค้าในพ้ืนที่ท าการค้านั้นไม่ถึง 51 คน ให้ส านักงานเขตเร่งจัดส่งค าสั่ง
ดังกล่าวด้วยวิธีการให้เจ้าหน้าที่น าไปส่ง ณ แผงค้าหรือท่ีอยู่ที่ติดต่อได้ของผู้ฝ่าฝืนและผู้ค้าอ่ืนในพื้นท่ีนั้นทุกราย
โดยทันทีที่จะกระท าได้  หากผู้ฝ่าฝืนหรือผู้ค้ารายใด ไม่ยอมรับหรือไม่อาจรับได้ด้วยเหตุอื่นใด ให้เจ้าหน้าที่วาง
หรือปิดค าสั่งนั้นไว้ ณ แผงค้า ของผู้นั้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตอีกคนหนึ่ง และถ่ายรูปขณะวางหรือปิด
ค าสั่งดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. 2539 มาตรา 70 
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542))  

3. หากไม่สามารถจัดส่งค าสั่งได้ตามวิธีการในข้อ 2 ให้ส านักงานเขตจัดส่งค าสั่งนั้นทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ EMS (ใบฟ้า) ไปยังที่อยู่ที่ผู้ท าการค้าระบุให้เป็นที่อยู่ที่ติดต่อได้ 

4. ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ค าสั่งต่อส านักงา นเขต ภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่         
ผู้อุทธรณ์ได้รับหรือถือว่าได้รับค าสั่งนั้น ถ้าส านักงานเขตเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ทั้งหมดทุก
ประเด็นที่มีการอุทธรณ์ ให้ส านักงานเขตด าเนินการแก้ไข เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งตามที่เห็นสมควร 
ได้เองโดยไม่ ต้องรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ แต่หากเป็นกรณีที่ส านักงานเขตเห็นว่าค าอุทธรณ์ 
ของผู้อุทธรณ์รับฟังไม่ได้ทั้งหมดทุกประเด็นที่มีการอุทธรณ์หรือรับฟังได้เพียงบางประเด็น ให้ส านักงานเขต
รวบรวมค าอุทธรณ์ เอกสาร หรือพยานหลักฐานประกอบค าอุทธรณ์ (ถ้ามี) พร้อมทั้งความเห็นของส านักงานเขต 
ส่งไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ ภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ โดยให้ใช้ชั้นความเร็ว  
“ด่วนที่สุด” ในหนังสือน าส่งค าอุทธรณ์ 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์อุทธรณ์ค าสั่งต่อส านักงานเขต เกินกว่า 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่       
ผู้อุทธรณ์ได้รับหรือถือว่าได้รับค าสั่งนั้น ให้ส านักงานเขตมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้น พร้อมแจ้งสิทธิในการฟ้องคดี 
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบตามค าแนะน าของส านักงานศาลปกครองที่ 1/2544 ด้วย 

5. เมื่อผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ได้มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ประการใดแล้ว ให้ส านักงานเขต
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย 
 
 
 
 

๔.  การออกค าสั่งให้ระงับสิทธิการท าการค้าทุกราย 



๑๖ 
 
 

 
ในกรณีท่ีส านักงานเขตได้มีแบบตรวจตามประกาศ (พ.ค.11) ให้ผู้ท าการค้าหรือผู้ช่วย

จ าหน่ายสินค้าที่ฝ่าฝืนตามข้ันตอนและวิธีการตามแนวทางการด าเนินการออกแบบตรวจตามประกาศ      
(พ.ค.11) ในกรณีที่พบว่าผู้ท าการค้าหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้ากระท าการฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร 
ครบถ้วนแล้วและเป็นกรณีที่จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการออกค าสั่งให้แก่ผู้ฝ่าฝืน และการฝ่าฝืนนั้นเป็นการ
กระท าครั้งที่ สาม ตามข้อ ๑๒.๒.๓ แห่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ก าหนดพ้ืนที่ท าการค้าและการขายหรือจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ให้
ส านักงานเขตด าเนินการดังนี้ 

1. ให้ส านักงานเขตจัดการประชุม คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ –  แผงลอย ระดับเขต   
เพ่ือพิจารณาว่าควรจะให้มีการยกเลิกพ้ืนที่ท าการค้านั้น หรือไม่ อย่างไร 

2. หากคณะกรรมการ จัดระเบียบหาบเร่ –  แผงลอย ระดับเขต  มีมติให้ยกเลิกพ้ืนท าการค้า
ดังกล่าวให้ส านักงานเขตรายงานมตคิณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ –  แผงลอย ระดับเขต พร้อมด้วยข้อเท็จจริง 
ที่เป็นเหตุอันควรที่จะให้มีการยกเลิกต่อ คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร   
เพ่ือให้คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร พิจารณาว่าควรจะให้มีการยกเลิก
พ้ืนที่ท าการค้านั้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับเขต หรือไม่ อย่างไร  

3. หากคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครเห็นชอบที่จะให้มี
การยกเลิกพ้ืนที่ท าการค้านั้นตามมติทีค่ณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ –  แผงลอย ระดับเขต ให้ผู้ที่มีหน้าที่จัดท า
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร ตาม แบบ พ.ค.๑๕ เสนอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นลงนามต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.  การประกาศยกเลิกพื้นที่ท าการค้า 



๑๘ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังแนวทางการด าเนินการ 

ยื่นค าขอ 

เหมาะสม 

การก าหนดพื้นที่ท าการค้า 

ยุติ / แจ้งผู้ย่ืนค า
ขอ 

ตรวจสอบพื้นที่ 

 
ไม่เหมาะสม 

รับฟังความคิดเห็น 

 
เห็นด้วย ยุติ / แจ้งผู้ย่ืนค า

ขอ 
ไม่เห็นด้วย 

ขอความเห็นชอบ คกก.ระดับเขต 

 
เห็นชอบ ยุติ / แจ้งผู้ย่ืนค า

ขอ 
ไม่เห็นชอบ 

ขอความเห็นชอบ คกก.ระดับ กทม. 

 
เห็นชอบ ยุติ / แจ้งผู้ย่ืนค า

ขอ 
ไม่เห็นชอบ 

ขอความเห็นชอบเจ้าพนักงานจราจร 

 
เห็นชอบ ยุติ / แจ้งผู้ย่ืนค า

ขอ 
ไม่เห็นชอบ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามประกาศพื้นที่ท าการค้า 

 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 ประกาศรับลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ท าการค้า 

ไม่มีผู้ร้องคัดค้าน 

การคัดเลือกผู้ท าการค้า 

ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ท า  

ผังแนวทางการด าเนินการ 

ตรวจสอบคุณสมบัติ  

ประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติ  

มีผู้ผู้คัดค้าน 
สนข.วินิจฉัย  

และถือเป็นที่สุด 

คัดเลือกผู้ท าการค้า หากผู้แจ้งความประสงค์มรมากกว่าให้จับสลาก 

ไม่มีผู้ร้องคัดค้าน 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้ขายหรือจ าหน่ายสินค้า  

มีผู้ผู้คัดค้าน 
สนข.วินิจฉัย  

และถือเป็นที่สุด 

น าผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกลงแผงค้าที่ก าหนด  



๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งผู้แทนผู้ท าการค้า ๓ – ๑๐ คน ท าหน้าประสานระหว่างผู้ค้าและ สนข. 

มาตรการควบคุม 

ส านักงานเขตควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินการ การปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามกฎหมายและตามประกาศโดยเคร่งครัด ดังนี ้

ผังแนวทางการด าเนินการ 

ผู้ท าการค้าหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าของผู้ท าการค้ารายใดรายหนึ่งกระท า
การฝ่าฝืนประกาศนี้ ให้สั่งระงับการท าการค้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน 

หากพื้นที่ท าการค้ายังมีผู้ท าการค้าหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้ารายใดรายหนึ่ง
กระท าการฝ่าฝืนประกาศนี้อีกให้สั่งระงับการท าการค้าทั้งหมดในพื้นที่     

ท าการค้านั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน นับแต่วันที่พบการฝ่าฝืน 

หากพื้นที่ท าการค้ายังปรากฏมีผู้ท าการค้าหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้ารายใด  
รายหนึ่งกระท าการฝ่าฝืนประกาศนี้อีก ให้ส านักงานเขตโดยผ่านคณะกรรมการ

จัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย ระดับเขต เสนอยกเลิกพื้นที่ท าการค้า 

หากเป็นการฝ่าฝืนตามข้อ ๑๐.๓ ให้ยกเลิกสิทธิการท าการค้า 



 
ผังการด าเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนด 

พื้นที่ท าการค้าและการขายและจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันท่ี ๒๘ มกรากคม ๒๕๖๓ 

ก าหนดพื้นที่ท าการค้า คัดเลือกผู้ท าการค้า มาตรการควบคุม 

ยื่นค าขอก าหนดพื้นที่ท าการค้า 

ตรวจสอบพื้นที่ 

รับฟังความคิดเห็น 

ขอความเห็นชอบ คกก.ระดับเขต 

ขอความเห็นชอบ คกก.ระดับ กทม. 

ขอความเห็นชอบเจ้าพนักงานจราจร 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ 
พื้นที่ท าการค้า 

ประกาศรับลงทะเบียน 

ลงทะเบียน / ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 

รับค าร้องคัดค้าน 

คัดเลือก / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ ิ

รับค าร้องคัดค้าน 

เลือกตัวแทนผู้ค้า ๓ – ๑๐ คน 

ผู้ค้าฝ่าฝืน – ระงับท าการค้า  
ผู้ฝ่าฝืนอย่างน้อย ๑ เดือน 

ผู้ค้าฝ่าฝืนซ้ า – ระงับท าการค้า  
ผู้ค้าทุกรายอย่างน้อย ๑ เดือน 

ผู้ค้าฝ่าฝืนซ้ า – ยกเลิก  
พื้นที่ท าการค้า 

๑๗ 


