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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การควบคุมการนําชางมาหารายไดในเขตกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมการนําชางมาหารายได
ในเขตกรุงเทพมหานคร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๙ มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๗ และมาตรา ๑๑๙ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบีย บบริห ารราชการกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ อัน เป น พระราชบั ญญั ติที่ มีบ ทบั ญญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุม
การนําชางมาหารายไดในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งอื่นใด ในสวนที่ได
ตราไวแ ลวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ หรือซึ่งขัดหรือ แยงกับขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ใหใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“การนําชางมาหารายได” หมายความวา การนําชางมาเปนเครื่องมือหารายไดหรือประโยชน
อื่น ใด โดยการขาย จําหนายสิน คา หรือบริการใด ๆ ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการ
ดังกลาวดวย
“เจาของชาง” หมายความรวมถึงผูครอบครอง หรือผูควบคุมดูแลชาง
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่และขาราชการกรุงเทพมหานคร
ที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๓

“ที่พักชาง” หมายความวา ที่สาธารณะหรือที่เอกชนที่เจาของชางนําชางมาพักอาศัย
“เงินรางวัล” หมายความวา เงินที่กรุงเทพมหานครจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานเจาหนาที่
ที่ทําการจับชางเพื่อดําเนินคดี
ขอ ๕ ห า มมิ ใ ห เ จ า ของช า งกระทํ า การนํ า ช า งมาหารายได ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร
โดยไมไดรับอนุญาตจากผูวา ราชการกรุง เทพมหานคร หรือไมไดรั บการยกเวน ตามกฎหมายอื่ น
ใหสามารถกระทําได
ขอ ๖ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูใดยินยอม หรือปลอยปละละเลยใหที่ดิน
ของตนเปนที่พักชางเพื่อการนําชางมาหารายไดโดยไมไดรับอนุญาต
ขอ ๗ หามมิใหบุคคลใดสนับสนุน สงเสริม การนําชางมาหารายไดโดยกระทําการใด ๆ
ที่เปนการอํานวยความสะดวก หรือเอื้อประโยชนใหเกิดรายไดแกเจาของชาง
ขอ ๘ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่ทําการจับกุมผูกระทําความผิดพรอมยึดทรัพยสินหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
เพื่อดําเนินการตามกฎหมายจนกวาคดีจะถึงที่สุดหรือคดีเลิกกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
ขอ ๙ ให กรุ งเทพมหานครจัด ให มี สถานที่ กัก กัน ชา ง เพื่ อ ดูแ ลรั กษาชา งในระหว า ง
การดําเนินคดี
ขอ ๑๐ การจายเงิน รางวัล ใหแ กพนั กงานเจ าหนาที่ ใหจา ยได ใ นอัตรา ๒,๐๐๐ บาท
ตอชางหนึ่งเชือกหรือตัว
ขอ ๑๑ ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น การเพื่ อ ให เ ป น ไปตามข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานครนี้
ใหเบิกจายไดตามระเบียบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
ขอ ๑๒ ผูใดฝาฝนขอ ๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ขอ ๑๓ ภายใตบังคับขอ ๑๔ ผูใดฝาฝน ขอ ๖ หรือขอ ๗ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท
ขอ ๑๔ เมื่อพบการกระทําความผิดตามขอ ๖ หรือขอ ๗ ใหพนักงานเจาหนาที่แ จงให
ผูกระทําผิดระงับหรือแกไขการกระทําแลวแตกรณี หากผูกระทําผิดปฏิบัติตามใหระงับการดําเนินคดี
แกผูกระทําผิด
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ขอ ๑๕ ให ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานครรั ก ษาการตามข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานครนี้
และใหมีอํานาจออกขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการใหเปน ไปตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
หมอมราชวงศสุขมุ พันธุ บริพัตร
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจ จุบัน ในเขต
กรุงเทพมหานครมีผูนําชางมาเปนเครื่องมือหารายไดหรือประโยชนอื่นใด โดยการขายหรือการจําหนายสินคา
หรือบริการอื่นใด ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกลาวดวยกอใหเกิดปญหาดานสาธารณภัย
เกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนทําใหชางไดรับการทรมานและบาดเจ็บ
รวมทั้งกอปญหาตอการจราจร ความสะอาด และความเปน ระเบียบเรียบรอยในเขตกรุงเทพมหานคร
ประกอบกับกฎหมายที่ใหอํานาจกรุงเทพมหานครในการดําเนิน การกรณีนี้ไมมีบัญ ญัติไวเปนการเฉพาะ
และเพื่อใหมีการจายเงินรางวัลรวมทั้งคาใชจายในการดําเนินการ จึงจําเปนตองตราขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานครนี้

