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บทคดัย่อ    

การประกอบการค้าของเก่าในสังคมไทยปัจจุบัน เป็นอาชีพหน่ึงที่อยู่ในความสนใจ

ของประชาชน ด้วยการประกอบอาชีพน้ีสามารถประกอบการกับสินค้าได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับ

ความพร้อมและความสามารถของแต่ละคน และเม่ือเปรียบเทยีบกับรายได้หรือผลก าไรแล้วกเ็ป็น

แรงจูงใจให้ผู้คนทั่วไปหันมาให้ความสนใจในการประกอบการค้าของเก่ามากขึ้ น แต่ยังมี

ผู้ประกอบการค้าของเก่าบางรายได้อาศัยโอกาสจากการประกอบการค้าของเก่าในการแสวงหา

ประโยชน์ที่มิชอบสร้างความเดือดร้อนเสียหายในเกิดข้ึนแก่ประชาชนก่อให้เกิดความไม่สงบ

เรียบร้อยในสงัคมส่วนรวม 

จากการศึกษา พบว่าในการประกอบการค้าของเก่าน้ัน มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

การขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 เป็นกฎหมายที่ใช้ก ากับดูแลหรือที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง เพ่ือไม่ให้ผู้การประกอบการค้าของเก่าบางรายได้อาศัยโอกาสในการประกอบการค้าของ

เก่าสร้างความเสียหายให้เกิดกับประชาชนหรือสังคมส่วนรวม และเพ่ือให้ผู้ประกอบการค้าของ

เก่าที่ปฏิบัติถูกต้องตามที่กฎหมายให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองด้วย แต่พระราชบัญญัติควบคุม

การขายทอดตลาดและ ค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 ได้มีการปรุงปรุงแก้ไขคร้ังล่าสุด  

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่5) พ.ศ. 2535 เม่ือนับระยะเวลาแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบับดังกล่าวจนถึงปัจจุบันกเ็ป็น

เวลาผ่านมากว่า 20 ปีแล้ว ท าให้พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

พุทธศักราช 2474 มีช่องว่างของกฎหมายไม่สามารถใช้บังคับกับการประกอบการค้าของเก่า  

ในปัจจุบันได้อย่างมีประสทิธภิาพ ทั้งในด้านการก าหนดให้ผู้ประกอบการค้าของเก่าในลักษณะใด

ที่ต้องย่ืนค าขอใบอนุญาตค้าของเก่าตามกฎหมายน้ี ด้านคุณสมบัติหรือเง่ือนไขของผู้ย่ืนค าขอ

ใบอนุญาตค้าของเก่า ด้านการด าเนินการค้าของเก่า ด้านการก ากับและตรวจสอบการค้าของเก่า 

และด้านบทลงโทษ สร้างปัญหาให้เกดิขึ้นกบัผู้ประกอบการค้าของเก่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การปฏบัิติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายน้ีได้ก าหนดไว้ 
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 ดังน้ัน เพ่ือให้พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 

2474 สามารถใช้บังคับกับการประกอบการค้าของเก่าในปัจจุบัน ไม่ก่อปัญหากับผู้ประกอบการ

ค้าของเก่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จึงควรมีการ

ปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 โดยการ

แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติกฎหมายในด้านการก าหนดให้ผู้ประกอบการค้าของเก่าในลักษณะใดที่

ต้องย่ืนค าขอใบอนุญาตค้าของเก่าตามกฎหมายน้ี ด้านคุณสมบัติหรือเง่ือนไขของผู้ย่ืนค าขอ

ใบอนุญาตค้าของเก่า ด้านการด าเนินการค้าของเก่า ด้านการก ากับและตรวจสอบการค้าของเก่า 

และด้านบทลงโทษ ให้มีความชัดเจนและทนัต่อสถานการณ์ค้าของเก่าในปัจจุบันและในอนาคต  

1. บทน า   

 เมื่อเรานึกถึงการค้าของเก่าโดยพิจารณาประกอบกบัในสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย

ในขณะน้ี การประกอบการค้าของเก่ากเ็ป็นอาชีพอย่างหน่ึง ที่ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมให้ความ

สนใจ โดยสามารถท าได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมากหรือต้องมีความรู้ความ

เข้าใจอย่างลึกซ้ึงหรือมีประสบการณ์มากมายแต่ประการใด เมื่อจ านวนผู้ประกอบการค้าของเก่า

เพ่ิมจ านวนมากขึ้ น พบว่ามีผู้ประกอบการค้าของเก่าบางส่วนได้อาศัยอาชีพค้าของเก่าน้ีในการ

แสวงหาประโยชน์โดยไม่สจุริตไม่มีความซ่ือสตัย์หรือขาดจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ โดยที่

กฎหมายไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอให้มีความทนัสมัยและรองรับการค้าของเก่าของ

ประเทศไทย ในปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญญาทางกฎหมายของ

ผู้ประกอบการค้าของเก่าตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

พุทธศักราช 2474 

2. วิวฒันาการ ประวติัความ และแนวความคิด เกีย่วกบัผูป้ระกอบการคา้ของเก่า 

 เพ่ือให้การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับผู้ประกอบการค้าของเก่า สามารถเข้าใจได้อย่าง

ชัดเจนถ่องแท้ และทราบถึงเจตนารมณ์ หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายตามที่ได้บัญญัติข้ึน  

จ าเป็นจะต้องศึกษาถึงวิวัฒนาการ แนวความคิด และประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับผู้ประกอบการ

ค้าของเก่าควบคู่กนั  

 2.1  วิวฒันาการ แนวความคิด ความเป็นมาเกีย่วกบัการคา้ของเก่า 

 ความหมายของการค้าของเก่านั้น มีความหมายสรุปได้ว่า “ค้าของเก่า” หมายความถึง 

การซ้ือขายของโบราณ ของใช้แล้ว หรือทรัพย์อย่างอื่นที่น ามาซ้ือขายอย่างของเก่า ซ่ึงการซ้ือขาย

ของเก่าน้ี อาจหมายความรวมถึง การแลกเปล่ียน จ าหน่าย จ่ายแจก การให้เช่าซ้ือ เช่าซ้ือ  

การรับซ้ือฝาก ขายฝาก การรับจ าน า จ าน า เป็นต้น 

 ในอังกฤษ การค้าของเก่าเ ร่ิมจะท าการอย่างกว้างขวาง เมื่ อประมาณปลาย

คริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยก่อนหน้าน้ัน ผู้ที่มีบาทส าคัญในการค้าของเก่าในอังกฤษ คือ นักสะสม

ของเก่า ซ่ึงของเก่าที่ได้รับการความนิยมจะเป็นประเภทผลงานศิลปะ นอกจากน้ี ผู้ประกอบการ

บางราย ในอังกฤษยังมีวิธีการในการประกอบการค้าของเก่า โดยการเดินทางไปตามประเทศต่าง ๆ 
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ในกลุ่มยุโรป เพ่ือซ้ือหาของสะสมจากประชาชนในเมืองต่าง ๆ น ากลับมาจ าหน่ายในอังกฤษ  

จนท าให้ศิลปวัตถุช้ินเลก็ ๆ ตลอดจนของแปลก ๆ ชนิดต่าง ๆ กไ็ด้รับความสนใจไปด้วย 

 ส าหรับในสหรัฐอเมริกาบางมลรัฐน้ัน ร้านค้าของเก่าบางประเภทจะเปิดควบคู่กับร้าน

รับจ าน าสิ่งของ (Pawnshop) โดยร้านรับจ าน าในอเมริกาน้ันจะประกอบการรับจ าน าสิ่งของต่าง ๆ 

กบัการจ าหน่ายของเก่าต่าง ๆ เอาไว้ด้วยกนั ผู้คนในชุมชนจะมาใช้บริการเป็นประจ าเนื่องจากจะมี

ราคาไม่แพง แต่ยังมีคุณภาพดี 

 ส าหรับประเทศไทย การค้าของเก่าเร่ิมมีการท าเป็นธุรกิจกันอย่างจริงจังเมื่อช่วงยุค

กลาง ของกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมเรียกว่า “ร้านโปเก” โดยค าว่า “ปอเก” ค าน้ีเป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว 

“ร้านปอเก” คือร้านขายของต่าง ๆ ที่รับซ้ือจากพวกแลกเข้าพอง ร้านชนิดน้ีเรียกกันสองอย่างคือ 

“ร้านปอเก” และ “ร้านเข้าพอง” มีที่มาคือในขณะน้ันมีชาวจีนคนหน่ึง ช่ือนายเจ๊า ต้ังร้านข้ึนที่

ตรอกวัดโคกร้านหน่ึง โดยรับซ้ือสิ่งของต่าง ๆ จากพวกแลกข้าวพอง นายเจ๊า ใช้ย่ีห้อในการซ้ือ

ขายสิ่งของเหล่านั้นว่า “ปอเก” ค าน้ีเลยเป็นช่ือของร้านทั้งหลายที่รับซ้ือของจากพวกแลกข้าวพอง 

เพราะคนทั้งหลายเห็นร้านขายของเก่า ที่ รับซ้ือของจากพวกแลกข้าวพองต้ังข้ึน ณ ที่ใด ๆ  

เขากเ็รียกร้านน้ัน ๆ ว่า “ ร้านปอเก” โดยสบืมา 

 ตามบันทกึของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ ์2474 กล่าวถึงเหตุผลของ

การ ยกร่างพระราชบัญญัติควบคุมกิจการขายทอดตลาดและขายของที่ใช้แล้ว พุทธศักราช2472 

เน่ืองจาก ผู้หาเล้ียงชีพในทางออกร้านขายของที่ใช้แล้ว มักชอบซ้ือของที่มีผู้ลักลอบน ามาขาย 

กระทรวงมหาดไทย เหน็ว่า ถึงเวลาที่ควรจะต้องออกพระราชบัญญัติควบคุมการขายของเช่นว่าน้ี 

ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจควบคุมได้เช่นเดียวกับโรงรับจ าน า ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจพิจารณาในการ

อนุญาตว่าผู้ขออนุญาต มีฐานะ ความประพฤติ และวิธีการค้าขายที่เคยปฏิบัติมาสมควรจะเป็น

ผู้รับอนุญาตหรือไม่ ตลอดถึงสถานที่ ที่ขออนุญาตท าการ เหตุที่ได้วางบทก าหนดอ านาจให้

เจ้าหน้าที่มากถึงเช่นน้ีกเ็พราะผู้หาเล้ียงชีพในทางน้ี มีจรรยาไม่น่าไว้วางใจ นอกจากน้ียังเป็นคน

ต่างประเทศที่ไม่มีหลักฐานเสยีโดยมาก ซ่ึงมักจะหาเงินโดยไม่เหลียวแลถึงคุณความดี ธรรมเนียม

ประเพณีของบ้านเมือง  

 2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการเป็นผูป้ระกอบการคา้ของเก่า 

 แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการที่ดีบุคคลน้ันต้องเป็นผู้ที่มองเหน็โอกาสทางธุรกิจ

และสามารถที่จะหาช่องทางที่จะสร้างธุรกจิของตนและพร้อมที่จะรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน 

ต้ังแต่การตัดสินใจที่จะเร่ิมด าเนินธุรกิจ รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความต้องการ

ความส าเร็จสูง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความรู้และใฝ่รู้ติดตามความเปล่ียนแปลงสภาพ

ตลอดเวลาและปรับตัวได้ตลอดเวลา สร้างเครือข่ายตลอดเวลา มีทกัษะในด้านมนุษย์สัมพันธ์ ซ่ึง

จะช่วยเกื้อกูลธุรกจิให้อยู่รอดได้ 

 2.3 แนวคิดเกีย่วกบัสิทธิและเสรีภาพในการประกอบการคา้ของเก่า  
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เมื่อพิจารณาค าว่า “สทิธ”ิ คือ สิ่งที่กฎหมายให้การรับรอง และคุ้มครองให้ในการที่จะ

กระท าการต่าง ๆ ได้ภายขอบเขตที่ก  าหนด รวมถึงการใช้อ านาจภายใต้สิทธิในการที่จะให้บุคคล

ใด ๆ ต้องปฏิบัติและเคารพในสิทธิที่กฎหมายได้ให้การรับรองไว้น้ัน และในขณะเดียวกัน  

เมื่อบุคคลมีสิทธิแล้วกย่็อมต้องมี “หน้าที่ (Duty)” ควบควบคู่กันไปด้วย ซ่ึงหน้าที่ในที่น้ี คือ  

การที่จะต้องเคารพในสิทธิของบุคคลที่กฎหมายให้การรับรอง จะต้องไม่กระท าการล่วงละเมิดต่อ

สิทธิของบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะได้ก าหนดไว้ให้สามารถท าได้ ส่วนค าว่า 

“เสรีภาพ (Liberty)” คือ ความมีอิสระที่จะกระท าการใด หรืองดเว้นการกระท าการใดกไ็ด้ โดย

ไม่ตกอยู่ใต้บังคับหรือบัญชาของบุคคลใด หรืออ านาจใด ดังน้ัน บุคคลย่อมที่จะมีสิทธิและ

เสรีภาพ และสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้อย่างเตม็ที่ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในทรัพย์สินของ

ตน หรือเสรีภาพในการประกอบการกต็าม และการที่จะจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่

กฎหมายให้การรับรองไว้น้ันย่อมจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจที่ชัดแจ้งตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายที่ก  าหนดไว้เฉพาะเท่าที่จ าเป็นเท่าน้ัน และกระทบกระเทอืนต่อสาระส าคัญแห่งสิทธิ

และเสรีภาพน้ันมิได้ รวมถึงต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปจะใช้บังคับแก่บุคคลหน่ึงบุคคลใด

เป็นการเจาะจง กไ็ม่ได้ เช่นกนั 

 2.4  แนวคิดเกีย่วกบัการก ากบัดูแลควบคุมการประกอบการคา้ของเก่า 

 แนวคิดน้ีเช่ือว่า รัฐมีความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุง

กฎเกณฑ์การก ากับดูแล ควบคุมการประกอบอาชีพอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งการปรับปรุงกรอบ

โครงสร้าง หน่วยงานหลัก และกระบวนการ วิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นหลักประกันว่า 

กฎเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ก ากับดูแล ควบคุมการประกอบอาชีพเพ่ือได้ส่งเสริม

และสอดคล้องกับแผนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  และ

ประสิทธิผล รวมทั้งคุ้มครองผู้ที่มีนิติสัมพันธ์ด้วย ตลอดจนสร้างผลประโยชน์ให้กับสังคมได้

มากกว่าต้นทุน ที่เกดิข้ึน จากกฎระเบียบที่สร้างข้ึนมาด้วย เพ่ือให้เกิดระบบการก ากับดูแลควบคุม

ที่ดีรัฐจึงจ าเป็นต้องสร้างมาตรการรองรับที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพในการก ากับดูแลควบคุมการ

ประกอบอาชีพประเภทต่าง ๆ ประกอบกับการก ากับดูแล ควบคุมและจะต้องมีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป 

 2.5  แนวคิดในการก าหนดโทษ 

 เมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นในสังคม สังคมจะต้องมีมาตรการออกมาเพ่ือรับมือ

กับการกระท าความผิดหรือผู้กระท าความผิด หากว่าสังคมไม่มีมาตรการมารับมารับมือกับการ

กระท าความผิดหรือผู้กระท าความผิดแล้ว กอ็าจถือได้ว่าสังคมรับรู้และยอมรับในการกระท า

ความผิดน้ัน ตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้ในการด าเนินการกับผู้กระท าความผิดในสังคมต่าง ๆ ในยุค

และช่วงเวลาใดน้ัน มีวัตถุประสงค์ที่พอจะสรุปได้คือ การลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทน 

(Retribution) การลงโทษเพ่ือข่มขวัญยับย้ัง (Deterrence) การลงโทษเพ่ือตัดโอกาสผู้กระท า

ความผิด (Incapacitation) การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู (Rehabilitation) วัตถุประสงค์ในการ
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ลงโทษดังกล่าวน้ีเป็นวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่มีมาแต่โบราณ และยังคงใช้อยู่ในการลงโทษใน

ปัจจุบัน  

 

3.  ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายของผูป้ระกอบการคา้ของเก่าตาม

พระราชบญัญติัควบคุมการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า พุทธศกัราช 2474 

 3.1  วิเคราะหปั์ญหากฎหมายดา้นบทนยิาม  

 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 มาตรา 3 

ไม่ได้บัญญัติให้ชัดเจนว่า “การค้าของเก่า” หมายความถึง การปฏิบัติเช่นใด ที่ถือว่าเป็นการค้า

ของเก่าตามพระราชบัญญัติน้ี  

 เมื่อเปรียบเทียบกับระเบียบว่าด้วยผู้ค้าของมือสอง เมืองมิลฟอร์ด รัฐแมสซาชูเซตส์ 

สหรัฐอเมริกา หมวดที่ 3 ค าจ ากัดความ กไ็ด้มีการ ก าหนดเอาไว้ว่า ข้อ ข. “ผู้ค้าของมือสอง” 

หมายถึงบุคคลใด ๆ ซ่ึงเกบ็ เป็นผู้ค้า เป็นเจ้าของร้านค้าซ่ึงรับซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนซ่ึงขยะ ... หรือ

ของมือสองอื่น ซ่ึงมีความชัดเจนและมีการบังคับใช้ได้โดยง่ายกับผู้ค้าของมือสอง หรือต้องมี

ลักษณะเป็นผู้ค้า หรือเป็นเจ้าของร้านค้าซ่ึงรับซ้ือขายแลกเปล่ียน ของมือสองอื่นใด  

 เมื่อเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฝร่ังเศส มาตรา 321-7 

ก าหนดให้ ผู้ซ่ึงประกอบอาชีพในการขายของ (สงัหาริมทรัพย์) ที่ใช้แล้ว... ซ่ึงกฎหมายก าหนดไว้

ให้เข้าใจได้โดยง่ายว่า “ผู้ประกอบอาชีพ” ซ่ึงการประกอบอาชีพน้ันหมายความว่า การขายของเก่า 

โดยเป็นปกติธุระ หากผู้ที่ไม่มีอาชีพขายของที่ใช้แล้วแต่ขายเป็นคร้ังคราว กไ็ม่อยู่ในบังคับที่ต้อง 

จดทะเบียนตามกฎหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายการควบคุมการค้าของเก่าของประเทศ

ญ่ีปุ่น ในมาตรา 2 ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทนิยามของ “ธุรกิจโบราณ ธุรกิจค้าของเก่า”  

หมายรวมถึงธุรกจิหน่ึงคือการซ้ือและขายของเก่าหรือการแลกเปล่ียน ซ่ึงมีการระบุที่ชัดเจนการค้า

ของเก่าน้ัน ต้องมีลักษณะเป็นธุรกิจ ดังน้ัน เม่ือน ากฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวน้ีมาพิจารณา

วิเคราะห์เปรียบเทยีบกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าแล้วพบว่า 

ไม่ได้ก าหนดให้ชัดว่า การค้าของเก่า หมายความว่าอย่างไร เพ่ือให้เกดิความเข้าใจได้ง่าย หรือเกิด

ช่องว่างของกฎหมาย  

 3.2  วิเคราะหปั์ญหากฎหมายดา้นคุณสมบติัและเงือ่นไข 

3.2.1 ปัญหากฎหมายด้านคุณสมบัติและความรู้พ้ืนฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ได้ก าหนดไว้ตามมาตรา 6 คือ (1) มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์

ขึ้ นไป (2) มีความรู้ภาษาไทยพออ่านออกเขียนได้ (3) เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษจ าคุกตามตาม

ประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมป์และ 

ตัว๋ ความผิดเกี่ยวกบัเอกสาร ความผิดเกี่ยวกบัการค้า ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซ่ึงคุณสมบัติตามที่
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กฎหมายก าหนดไว้น้ีอาจถือได้ว่าเป็นการก าหนดคุณสมบัติของผู้ค้าของเก่าไว้อย่างกว้าง  

รวมถึงไม่มีการก าหนดในเร่ืองความสามารถของบุคคลไว้  

 เมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจ าน า ตามกฎหมายว่าด้วย 

โรงรับจ าน า ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันแล้ว โดยมาตรา 9 ก าหนดว่า มีอายุไม่ต ่ากว่า

ย่ีสิบปีบริบูรณ์ ไม่ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง

ที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ไม่เคยถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตตั้งโรงรับจ าน า และไม่มีพฤติการณ์อันจะก่อกวนท าลายการเศรษฐกิจหรือความมั่นคง

ของประเทศ ซ่ึงจะเห็นได้ว่ากฎหมายว่าด้วยโรงรับจ าน าน้ี ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบ

กจิการโรงรับจ าน าไว้เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ให้เกดิความเสยีหายกบัประชาชน  

 เมื่อเปรียบเทียบกับระเบียบว่าด้วยผู้ค้าของมือสอง เมืองมิลฟอร์ด รัฐแมสซาชูเซตส ์

สหรัฐอเมริกา หมวด 7 การออกใบอนุญาต ก าหนดว่า ผู้ออกใบอนุญาตของเมืองมิลฟอร์ด  

อาจพิจารณาไม่อนุญาต หรือแก้ไข ค าร้องขอมีใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต หรือเพิกถอน

ใบอนุญาต หากเหน็ว่า (1) ผู้ขออนุญาต หรือบุคคลใดซ่ึงจะเป็นเจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้ประกอบ

กิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการ เคยเป็นเจ้าของ ผู้จัดการ 

หรือผู้ประกอบกิจการ ในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันย่ืนค าร้องขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาต

ประกอบการเดิมถูกเพิกถอน หรือกจิการเดิมถูกปิด ตามระเบียบน้ี (2) ผู้รับใบอนุญาตก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนร าคาญต่อสาธารณะ (3) ผู้ขออนุญาต หรือบุคคลใด ซ่ึงเสนอตัวเป็นเจ้าของ 

ผู้จัดการ หรือผู้ประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนภายใต้ใบอนุญาต เคยต้องค า

พิพากษาถึงที่สดุว่ามีความผิดในคดีอาญาอุกฉกรรจ์ หรือความผิดอาญาอื่นใด การให้ข้อมูลที่เป็น

เทจ็ หรือการกระท าที่เป็นการฉ้อฉล หรือกฎหมายใดที่ขัดกับการประกอบกิจการค้า (4) ผู้ขอ

อนุญาต หรือบุคคลใด ซ่ึงเสนอตัวเป็นเจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้ประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือ

แต่บางส่วนภายใต้ใบอนุญาต ปฏเิสธที่จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประกอบกิจการต่อเจ้าหน้าที่

ต ารวจ หรือปฏเิสธการตรวจสอบทรัพย์ หรือวัตถุส่วนตัวที่ซ้ือ หรือครอบครอง อย่างของมือสอง 

หรือการตรวจสอบบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารใด ๆ โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ เม่ือมีการร้องขอ ฯลฯ 

ซ่ึงเมื่อพิจารณาแล้ว จะเหน็ว่า ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ค้าของเก่าไว้อย่างรัดกุม เพ่ือเป็นการ

รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

 เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายการควบคุมการค้าของเก่าของประเทศญ่ีปุ่น ในส่วน

หลักเกณฑ์การอนุญาตค้าของเก่า มาตรา 4 ก าหนดให้ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตค้าของเก่าต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ไม่เป็นบุคคลที่มีค าสั่งของศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย  

ไม่เป็นบุคคลที่กระท าความผิดและศาลสั่งจ าคุก โดยมิได้รอลงอาญาที่มีโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปี และ

โทษปรับตั้งแต่ 500,000 เยนขึ้ นไป (100 เยน เท่ากับ 30.6785 บาท อัตราแลกเปล่ียนของ

88



7 

ธนาคาร แห่งประเทศไทย เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559) ต้องมีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่เคย

ได้รับการเพิกถอนใบอนุญาตเกี่ยวกบัธุรกจิการค้าของเก่า ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือ 6 ปีแล้วแต่

โทษหรือค าตัดสินของศาล ต้องได้รับการศึกษาตามบทบัญญัติของการศึกษาขั้นต ่าปริญญาตรี 

ยกเว้นผู้ที่ได้ท าธุรกิจจากรุ่นต่อรุ่น หรือธุรกิจจากครอบครัว ไม่เป็นผู้เยาว์ หรือผู้ที่ยังไม่บรรลุ 

นิติภาวะตามกฎหมาย และไม่ได้มีความสามารถทางกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในเร่ืองเกี่ยวกับ

ธุรกิจดังกล่าว ซ่ึงในส่วนคุณสมบัติตามกฎหมายค้าของเก่าของญ่ีปุ่นจะเน้นไปในด้านของความรู้

ความสามารถเป็นส าคัญสงัเกตได้จากการที่ก  าหนดให้ต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษาขั้นต ่าปริญญา

ตรี ทั้งน้ีกเ็พ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบที่กฎหมายก าหนดได้อย่าง

ถูกต้องและเข้าใจ  

  ผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาดและค้าของเก่าจ าเป็นต้องก าหนด

คุณสมบัติไว้ให้เข้มงวดพอสมควร ซ่ึงอาจจะไม่ถึงขนาดดังกฎหมายโรงรับจ าน า หรือระเบียบของ

เมืองมิลล์ฟอร์ด และกฎหมายค้าของเก่าของประเทศญ่ีปุ่น โดยเอาคุณสมบัติที่เป็นข้อส าคัญ เช่น

คุณสมบัติในด้านการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย ในด้านความสามารถของบุคคล  

มาเป็นคุณสมบัติด้วย เพ่ือให้เกดิสภาพบังคับได้ 

3.2.2 ปัญหากฎหมายด้านการรับโอนใบอนุญาตค้าของเก่า กฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 11 ก าหนดว่า ใบอนุญาตค้าของเก่าตาม

พระราชบัญญัติน้ี ออกเป็นการเฉพาะตัวโอนกันไม่ได้ ถ้าผู้รับใบอนุญาตตาย กิจการต้องเลิกไป 

จะโอนใบอนุญาต ให้บุคคลอื่นมาด าเนินการแทนไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทายาท หรือผู้จัดการมรดก 

และปัจจุบันใบอนุญาตค้าของเก่ามีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่สูง ในการก าหนดให้

ใบอนุญาตค้าของเก่าตามพระราชบัญญัติน้ีมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีน้ัน ย่อมจะไม่ค่อย

มีความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการค้าของเก่า และเป็นการสร้างภาระให้ผู้ประกอบการค้าของเก่า

เกนิสมควร 

 เมื่อเปรียบเทยีบกบักฎหมายว่าด้วยโรงรับจ าน า มาตรา 35 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้

เกิดความสงบเรียบร้อย และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

เช่นเดียวกนัแล้ว ได้ก าหนดว่า ในกรณีผู้รับจ าน าตาย ทายาทของผู้รับจ าน าที่ตายอาจย่ืนค าขอเข้า

เป็นผู้รับจ าน าแทนได้ ถ้าคณะกรรมการควบคุมโรงรับจ าน าเหน็ว่าทายาทผู้น้ันเป็นผู้สมควรและมี

คุณสมบัติตาม ที่กฎหมายก าหนด คณะกรรมการควบคุมโรงรับจ าน าจะออกหนังสืออนุญาตให้

ทายาทผู้น้ัน เป็นผู้รับจ าน าแทนผู้ตายกไ็ด้ ในกรณีเช่นว่านี้  ให้ถือว่าทายาทผู้น้ันเป็นผู้รับจ าน าตาม

ใบอนุญาต ต้ังโรงรับจ าน าที่ได้ออกให้แก่ผู้ตาย ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายว่าด้วยโรงรับจ าน าใน

เร่ืองดังกล่าว สร้างความยืดหยุ่นให้กบัผู้รับโอนใบอนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง 

 ซ่ึงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าน้ีมีวัตถุประสงค ์ 

กเ็พ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนไม่ใช่การสร้างเง่ือนไขหรือสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น

ให้กับประชาชน โดยผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายว่าด้วยโรงรับจ าน าของประเทศไทยต่างกมี็ข้อดีที่
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กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าของไทยสามารถน าเป็นแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาในเร่ืองการโอนใบอนุญาตได้   

3.3 วิเคราะหปั์ญหากฎหมายดา้นการด าเนินการคา้ของเก่า 

ปัญหากฎหมายด้านการตีความหมายของ “ที่ท  าการค้า” และ “เหตุอันควรสงสัย” 

ตามกฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  มาตรา 8 (ก) น้ัน ซ่ึงเกิดปัญหาว่า  

“ที่ท  าการค้าของตน” หมายถึงสถานที่ใด เน่ืองจากผู้ประกอบการค้าของเก่าบางรายไม่ได้มีร้านค้า

ของเก่าที่เป็นกิจจาลักษณะ เช่น การขายของเก่าผ่านอินเตอร์เนต็ หรือการขายของเก่าผ่านสื่อ

สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

 เมื่อเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐฝร่ังเศส ในส่วนระเบียบตามรัฐกฤษฎีกาที่ออกโดย

ความเหน็ชอบจากสภาแห่งรัฐ มาตรา R 321-1 วรรคสอง ก าหนดให้ ในกรณีที่ไม่มีสถานที่ต้ัง

ถาวรซ่ึงเปิดต่อสาธารณชน ให้ถือว่าภมิูล าเนา หรือเขตที่อยู่ เป็นสถานที่ประกอบกิจการหลัก ซ่ึง

กฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศสก าหนดให้ผู้ที่ต้องการค้าของเก่าหรือของมือสองที่ไม่มีสถานที่ค้า

ของเก่าอย่างเป็นกิจจาลักษณะสามารถท าการค้าของเก่าได้ ในกรณีน้ีกฎหมายของฝร่ังเศสให้ถือ

ว่าภูมิล าเนา หรือเขตที่อยู่ เป็นสถานที่ประกอบกิจการหลัก ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายด้วย 

มิฉะน้ันจะมีโทษตามกฎหมาย  

 เมื่อเปรียบเทยีบกบักฎหมายการควบคุมการค้าของเก่าของประเทศญ่ีปุ่น การอนุญาต

เกี่ยวกบัธุรกจิโบราณ (การออกใบอนุญาต) มาตรา 3 ก าหนดให้การประกอบธุรกิจการค้าของเก่า 

จะต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจน้ัน ๆ ต่อคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะประจ าเมือง 

หรือประจ าเขตการปกครองของท้องที่น้ัน ๆ ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัท ห้างร้าน 

หรือในที่พักอาศัยส่วนตัว จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่า ที่ท  าการค้าของ

เก่าตามกฎหมายค้าของเก่าน้ัน หมายความรวมถึง บริษัท ห้างร้าน หรือในที่พักส่วนตัว อีกทั้ง

กฎหมายญ่ีปุ่นได้เล็งเห็นแล้วว่าวิธีการประกอบการค้าของเก่าในปัจจุบันว่าสามารถท าได้โดย 

ไม่ต้องมีสถานที่ประกอบการค้าแต่อย่างใด อาจเป็นการโฆษณาบนสื่ อสิ่ งพิมพ์ หรือสื่ อ

อเิลก็ทรอนิกส ์

 ซ่ึงในส่วนน้ี เห็นว่ากฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่าของประเทศไทยควรก าหนดให้  

“ที่ท  าการค้าของเก่า” ตามก าหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า มาตรา 8(ก) 

ให้ถือเอาภูมิล าเนาของผู้รับใบอนุญาตค้าของเก่า เป็นที่ท  าการค้าของเก่า หากผู้ประกอบการค้า

ของเก่าไม่มีที่ท  าการค้าของเก่าเป็นกิจจาลักษณะ เพ่ือให้ผู้ประกอบการค้าของเก่า สามารถแสดง

นามของตนและค าว่า ผู้ค้าของเก่าไว้ ณ ที่ท  าการค้าของตน หรือภมิูล าเนาได้ 

2.  ในส่วนของมาตรา 8 (ค)น้ัน มักเกิดปัญหาว่า “เหตุอันควรสงสัย” น้ัน จะต้องถึง

ขนาดใด เน่ืองจากกฎหมายค้าของเก่าเองกไ็ม่ได้ก าหนดให้นิยามความหมายเอาไว้ให้ชัดเจน  

  ซ่ึงเมื่อเปรียบเทยีบกบัระเบียบว่าด้วยผู้ค้าของมือสองเมืองมิลฟอร์ด รัฐแมสซาชูเซตส ์

สหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวน้ีไว้ในหมวด 14. การแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจในกรณี
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ที่มีความเป็นไปได้ว่ามีทรัพย์ซ่ึงถูกขโมยมา โดยผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของมือสอง 

กล่าวคือ ข้อ ข. ผู้ค้าของมือสองต้องแจ้งส านักงานต ารวจเมืองมิลฟอร์ด ทันทีที่มีบุคคลผู้ต้อง

สงสยั หรือบุคคลผู้ไม่สุจริตเสนอขายสิ่งของใด ๆ ที่ผู้ค้าของมือสอง ตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้ค้า

ของมือสอง มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าสิ่งของน้ันถูกขโมยมา หรือได้รับมาโดยทุจริต ข้อ ค. ผู้ค้าของ

มือสองต้องแจ้งส านักงานต ารวจเมืองมิลฟอร์ด ทันทีเม่ือ มีทรัพย์ หรือสิ่งของที่หมายเลขก ากับ 

หรือเคร่ืองหมายก ากับอื่นใด ถูกท าลาย ลบออก ปกปิด ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน รวมถึง

สิ่งของที่มีช่ือของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลที่น าสิ่งของน้ันมาขาย หรือแลกเปล่ียน 

  ผู้เขียนเหน็ว่ากฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ควรมีการ

บัญญัติให้ชัดเจนมากรณีใดจึงจะถือว่า เป็นเหตุอันควรสงสัย ดังเช่นระเบียบการประกอบการค้า

ของมือสอง เมืองมิลฟอร์ด ที่ได้มีการก าหนด “กรณีเหตุอันควรสงสัย” คือ หากเป็นทรัพย์สินที่มี

ทะเบียนแล้ว หมายเลขทะเบียนที่ก ากับน้ันถูกท าลาย หรือขูดลบ หรือไม่มีสมุดคู่มือทางทะเบียน

มาแสดง เป็นต้น 

3.4  วิเคราะหปั์ญหากฎหมายดา้นการก ากบัและตรวจสอบการคา้ของเก่า 

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ได้ก าหนดวิธีการก ากับ

ตรวจสอบไว้ในมาตรา 13 ซ่ึงได้ก าหนดว่า ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทติย์ขึ้นจนถึงพระอาทติย์

ตก นายตรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังให้มีหน้าที่ควบคุมการค้าของเก่าชอบที่จะ

เข้าตรวจใบอนุญาต สมุดบัญชี และทรัพย์สิ่งของภายในร้านค้าได้ แต่เกิดปัญหาขึ้นเมื่อปรากฏว่า 

ร้านค้าของเก่าบางรายในปัจจุบันมักท าการค้าในย่านการค้ากลางคืน ท าให้ไม่สามารถเข้าท าการ

ตรวจสอบได้ หรือท าได้โดยต้องอาศัยความยินยอม อีกทั้งเจ้าหน้าที่ท  าการตรวจสอบการค้าของ

เก่าได้กก็ าหนดให้เฉพาะนายตรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าเทา่นั้น  

 เมื่ อเปรียบเทียบกับกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาตรา 21 ซ่ึงได้ก าหนดว่า ให้เจ้าพนักงานที่มีอ านาจเข้าใจในสถานที่ค้า

ของโบราณ ระหว่างพระอาทติย์ขึ้นถึงพระอาทติย์ตก หรือระหว่างเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบดูว่า

ได้มีการปฏบัิติถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ีหรือไม่ โดยกฎหมายดังกล่าวได้เลง็เหน็ถึงการค้าของ

เก่าในปัจจุบันอาจท าการค้าในย่านการค้ากลางคืนได้ 

 เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายสาธารณรัฐฝร่ังเศส ว่าด้วยระเบียบตามรัฐกฤษฎีกาที่

ออกโดยความเหน็ชอบจากสภาแห่งรัฐ มาตรา R 321-1 วรรคสี่ ก าหนดว่า ให้ออกใบรับการแจ้ง 

(ทะเบียน) ซ่ึงต้องใช้แสดงเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต ารวจ  หน่วยงานด้านภาษี 

หน่วยงานด้านศุลกากร และหน่วยงานเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า การคุ้มครองผู้บริโภค และ

การปราบปรามการฉ้อฉล ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่านอกจากหน่วยงานที่ท  าหน้าที่ก  ากับดูแลโดยตรงแล้ว 

หน่วยงานอื่นกม็ีอ านาจในการเข้าตรวจการค้าของเก่าได้หากมีเหตุให้เช่ือว่าการประกอบการค้า

ของเก่าไม่ปฏบัิติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
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 กบัเมื่อเปรียบเทยีบกับกฎหมายการควบคุมการค้าของเก่า ของประเทศญ่ีปุ่น มาตรา 

22 วรรคแรก ก าหนดว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจมีอ านาจที่จะเข้าตรวจสอบ สถานประกอบการ หรือ

ร้านค้าของเก่าได้ เม่ือมีเหตุอนัควร หรืออันต้องสงสัยว่า มีสินค้าผิดกฎหมายซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็น

ช่วงเวลาใดกต็าม ในส่วนของกฎหมายค้าของเก่าของประเทศญ่ีปุ่นน้ัน ได้ให้อ านาจเจ้าหน้าที่

ต ารวจ ซ่ึงก ากับดูแล การค้าของเก่าในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ หรือร้านค้าของเก่า  

ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดกไ็ด้ โดยเง่ือนไขว่าจะมีเหตุอนัควร หรือนัต้องสงสยัเทา่นั้น  

  ในปัญหาส่วนน้ีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าของไทย 

ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเสียใหม่โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวสามารถเข้า

ตรวจสอบร้านค้าของโบราณได้ในช่วงเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้ นจนถึงพระอาทติย์ตก หรือในช่วง

เวลาระหว่างท าการ และควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้อ านาจตาม

มาตราน้ีได้ด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงของร้านค้าของเก่าในปัจจุบัน 

 3.5  วิเคราะหปั์ญหากฎหมายดา้นบทลงโทษ 

 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 ไม่ได้ 

ก าหนดให้พนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีได้แต่อย่าง

ใด ผู้เขียนเห็นว่าเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตควรมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาใช้บังคับกับ

ผู้กระท าความผิดตามกฎหมายน้ีได้  

 เมื่ อเปรียบเทียบกับกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาตรา 30 ทวิ ก าหนดว่า ผู้รับใบอนุญาตใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเง่ือนไข 

ที่อธบิดีก าหนด อธบิดีมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้มีก าหนดคร้ังละไม่เกินหกสิบวัน แต่ในกรณี

ที่มีการฟ้องผู้รับใบอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี อธิบดีจะสั่งพักใช้

ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สดุกไ็ด้ ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ 

ตามพระราชบัญญัติน้ีในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตน้ันไม่ได้  

 เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายการควบคุมการค้าของเก่า  

ของประเทศญ่ีปุ่น ในส่วนการหยุดการขายและอื่น ๆ มาตรา 24 ก าหนดว่า คณะกรรมการความ

ปลอดภัยสาธารณะสามารถที่จะยกเลิกการได้รับอนุญาตจากธุรกิจโบราณน้ัน ๆ ได้ ภายใน

ระยะเวลาไม่เกินที่กฎหมายก าหนด และอาจมีค าสั่งระงับการทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจ 

ที่โบราณ เพ่ือการป้องกันหรือเม่ือพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะยับย้ัง สินค้าที่ถูกขโมยไปหรือเม่ือ

ผู้ประกอบการค้าของเก่า และธุรกิจของโบราณ ตลาดโบราณ ได้ละเมิดจ าหน่ายตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือในกรณีที่ผู้ประกอบการค้าของเก่า หรือตัวแทนของพวกเขาและฝ่าฝืน

บทบัญญัติของกฎหมายอื่น ๆ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหรือน้ี ซ่ึงเหน็ว่า

กฎหมายดังกล่าวน้ี ได้ห้ามประกอบการค้าเพียงช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือให้มีโอกาสปรับตัวและกลับมา

ประกอบการค้าของเก่าได้ซ่ึงเป็นการลงโทษที่สามารถยับย้ังการกระท าความผิดได้ดีในระดับหน่ึง 
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  ดังน้ันกฎหมายด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าจึงควรมีการแก้ไข

และน าเร่ืองการพักใช้ใบอนุญาตมาใช้บังคับกบัผู้ค้าของเก่า เพ่ือเป็นมาตรการลงโทษในสถานเบา

กว่าการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตค้าของเก่า ซ่ึงมีความร้ายแรงมากกับผู้ค้าของเก่า เพ่ือให้โอกาส

แก้ไขปรับปรุงตัว  

4. บทสรุป และขอ้เสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยของผู้เขียนพบว่ากฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและ

ค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่5) พ.ศ. 2535 ยังมีปัญหาในการบังคับใช้

กฎหมายในด้านต่าง ๆ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ซ่ึง

ประเดน็ที่ท  าการแก้ไข และเน้ือหากฎหมายที่ท  าการแก้ไข มีรายละเอยีดดังน้ี 

 4.1  ด้านบทนิยาม มาตรา 3 ควรเพ่ิมเติมบทนิยาม ค าว่า “ค้าของเก่า” “อิเลก็ทรอนิกส์” 

“สื่อสิ่งพิมพ์” “ที่ท  าการค้า” และ “เหตุอนัควรสงสยั”  

 4.2  ด้านคุณสมบัติและเ ง่ือนไข ควรแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 6 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 11 เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมกบัผู้ประกอบการค้าของเก่า โดยใช้ข้อความต่อไปนี้   

  “ มาตรา 6 ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี

(1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะในวันที่ ย่ืนค าร้องขอใบอนุญาต (2) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรไทย (3) มีความรู้ไม่ต ่ากว่าการศึกษาภาคบังคับยกเว้นผู้ที่ได้ท าประกอบการจาก 

รุ่นต่อรุ่น หรือประกอบการต่อจากครอบครัว (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (5) ไม่เป็นค้น 

ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ (6) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด

ให้จ าคุกในคดีความผิดต่อความมั่นคงของรัฐในราชอาณาจักรไทยและนอกราชอาณาจักรไทย 

ความผิดเกี่ยวกบัความสงบสขุของประชาชน ความผิดเกี่ยวกบัการค้า ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้า

ของเก่า (7) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต (8) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตภายใน

ก าหนดสามปี ถ้าผู้ขออนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล ผู้เหน็หุ้นส่วน หรือผู้แทนนิติบุคคล

น้ัน ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามวรรคหน่ึง และต้องไม่เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือ

ผู้แทนนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามอนุมาตราน้ี”  

 มาตรา 11 ใบอนุญาตตามกฎหมายน้ี ให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันออกใบอนุญาต  

 ในกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตถึงแก่ความตาย และทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรมที่

มีความประสงค์จะด าเนินการธุรกจิต่อไป ให้ผู้จัดการมรดก ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทโดยธรรม

ซ่ึงได้รับความยินยอมของทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกคนอื่น ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา 6 ย่ืนค าขอต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพ่ือขอรับโอนใบอนุญาตภายใน

เก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ขอรับใบอนุญาตตาย ถ้ามิได้ย่ืนค าขอภายในระยะเวลาที่ก  าหนดให้ถือว่า

ใบอนุญาตสิ้นผล 
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 หากปรากฏว่าผู้ย่ืนค าขอตามวรรคสอง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา 6 ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต อนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตแก่ผู้ย่ืนค าขอและ  

ให้ด าเนินกจิการต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นสดุ 

 การขอรับโอนใบอนุญาตหรือการอนุญาตตามมาตราน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธกีารที่ก  าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยใบอนุญาตตาม”    

 4.3  ด้านการด าเนินการค้าของเก่า ควรแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 8 (ก) โดยใช้ข้อความ

ต่อไปน้ี “มาตรา 8 ผู้ค้าของเก่าต้อง (ก) แสดงนามของตนและค าว่า ผู้ค้าของเก่าและต้องแสดง

ใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย และเหน็ได้ง่าย ณ สถานที่ท  าการค้า หรือในกรณีผู้ค้าของเก่าโดยวิธีทาง

สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แสดงช่ือของตนและค าว่า ผู้ค้าของเก่า ไว้ให้เห็นได้โดย

เปิดเผยด้วยวิธกีารทางสื่อสิ่งพิมพ์หรืออเิลก็ทรอนิกส์ 

 4.4  ด้านการก ากับและตรวจสอบการค้าของเก่า ควรแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 13 โดยใช้

ข้อความต่อไปนี้   

 “ มาตรา 13 ระหว่างตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้ นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือระหว่างท าการ 

นายตรวจและเจ้าพนักงานซ่ึงรัฐมนตรีต้ังให้มีหน้าที่ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ชอบ

ที่จะเข้าตรวจสอบใบอนุญาต สมุดบัญชี และทรัพย์สิ่งของในที่ท  าการค้าได้ ผู้รับใบอนุญาตต้องน า

ใบอนุญาต สมุด บัญชี และทรัพย์สิ่งของที่เรียกตรวจ ออกให้ตรวจโดยทันที ในกรณีที่มีเหตุอัน

ควรสงสัยว่าทรัพย์สิ่งของตามที่เรียกตรวจเป็นทรัพย์ที่มีผู้มาเสนอหรือโอนเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดย

ทางทุจริต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดหรืออายัดทรัพย์น้ันไว้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดี

น้ันได้ 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราน้ี รัฐมนตรี จะแต่งให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานด้าน

ภาษี หน่วยงานด้านศุลกากร และหน่วยงานเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า การคุ้มครองผู้บริโภค 

หน่วยงานด้านป้องกันและปราบปราม หรือรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นเจ้าพนักงานมีอ านาจ

หน้าที่ตามมาตราน้ีกไ็ด้ โดยออกเป็นกฎกระทรวง” 

 4.5  ด้านบทลงโทษ  

 ควรแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 9/1 โดยใช้ข้อความต่อไปน้ี 

 “ มาตรา 9/1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต  

ในกรณีผู้ค้าของเก่ากระท าการดังต่อไปน้ี (1) ฝ่าฝืนไม่ปฏบัิติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ

น้ี กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี (2) ไม่ปฏบัิติตาม

ค าสั่งของนายตรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี 

 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ระงับการกระท าหรือด าเนินการแก้ไขตามค าสั่งตามวรรค

หน่ึง ให้นายตรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตปฏบัิติให้ถูกต้องภายใน

ระยะเวลาที่ก  าหนด ซ่ึงต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ถ้าไม่ปฏบัิติตามค าเตือนให้นายตรวจหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คร้ังละไม่เกนิสบิห้าวัน ซ่ึงไม่เกนิสี่คร้ัง 
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 ผู้รับใบอนุญาตจะด าเนินการในระหว่างที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่ได้ 

 นอกจากน้ี ผู้เขียนยังเหน็ว่า หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรเพ่ิมมาตรการใน

การควบคุมตรวจสอบให้สถานประกอบการค้าของเก่าปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ

ขายทอดตลาดและค้าของเก่าอย่างเคร่งครัด และมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบสถาน

ประกอบการค้าของเก่าอย่างสม ่าเสมอเพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามมิให้ผู้ประกอบการค้า

ของเก่าประกอบการค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือประกอบการค้าของเก่าโดยใบอนุญาตค้า

ของเก่าขาดต่ออายุ และความผิดอื่นตามพระราชบัญญัติน้ี  
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