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บทคัดย่อ
การประกอบการค้ าของเก่าในสังคมไทยปั จจุ บัน เป็ นอาชีพหนึ่ งที่อยู่ ในความสนใจ
ของประชาชน ด้ วยการประกอบอาชีพนี้สามารถประกอบการกับสินค้ าได้ หลายประเภทขึ้นอยู่กับ
ความพร้ อมและความสามารถของแต่ละคน และเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ หรือผลกาไรแล้ วก็เป็ น
แรงจู ง ใจให้ ผ้ ู ค นทั่ว ไปหั น มาให้ ค วามสนใจในการประกอบการค้ า ของเก่ า มากขึ้ น แต่ ยั ง มี
ผู้ประกอบการค้ าของเก่าบางรายได้ อ าศัยโอกาสจากการประกอบการค้ าของเก่าในการแสวงหา
ประโยชน์ ท่ีมิช อบสร้ า งความเดื อดร้ อ นเสียหายในเกิดขึ้ นแก่ป ระชาชนก่ อให้ เ กิดความไม่ สงบ
เรียบร้ อยในสังคมส่วนรวม
จากการศึกษา พบว่าในการประกอบการค้ าของเก่านั้น มีกฎหมายว่าด้ วยการควบคุม
การขายทอดตลาดและค้ าของเก่า พุทธศักราช 2474 เป็ นกฎหมายที่ใช้ กากับดูแลหรือที่เกี่ยวข้ อง
โดยตรง เพื่อไม่ให้ ผ้ ูการประกอบการค้ าของเก่าบางรายได้ อาศัยโอกาสในการประกอบการค้ าของ
เก่าสร้ างความเสียหายให้ เกิดกับประชาชนหรือสังคมส่วนรวม และเพื่อให้ ผ้ ูประกอบการค้ าของ
เก่าที่ปฏิบัติถูกต้ องตามที่กฎหมายให้ ได้ รับการปกป้ องคุ้มครองด้ วย แต่ พระราชบัญญัติควบคุม
การขายทอดตลาดและ ค้ า ของเก่ า พุ ท ธศั ก ราช 2474 ได้ มี ก ารปรุ ง ปรุ ง แก้ ไ ขครั้ ง ล่ า สุ ด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ าของเก่า พุทธศักราช 2474 แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่5) พ.ศ. 2535 เมื่อนับระยะเวลาแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับดังกล่าวจนถึงปัจจุบันก็เป็ น
เวลาผ่ า นมากว่ า 20 ปี แล้ ว ท าให้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การขายทอดตลาดและค้ า ของเก่ า
พุทธศัก ราช 2474 มีช่องว่ างของกฎหมายไม่สามารถใช้ บังคับ กับการประกอบการค้ าของเก่า
ในปัจจุบันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้ านการกาหนดให้ ผ้ ูประกอบการค้ าของเก่าในลักษณะใด
ที่ต้องยื่นคาขอใบอนุ ญาตค้ าของเก่าตามกฎหมายนี้ ด้ านคุ ณสมบั ติหรื อเงื่อนไขของผู้ ย่ ืนคาขอ
ใบอนุญาตค้ าของเก่า ด้ านการดาเนินการค้ าของเก่า ด้ านการกากับและตรวจสอบการค้ าของเก่า
และด้ านบทลงโทษ สร้ างปัญหาให้ เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการค้ าของเก่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องใน
การปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามที่กฎหมายนี้ได้ กาหนดไว้
1

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดพี นมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

83

2
ดังนั้น เพื่อให้ พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ าของเก่า พุทธศักราช
2474 สามารถใช้ บังคับกับการประกอบการค้ าของเก่าในปั จจุบัน ไม่ก่อปัญหากับผู้ประกอบการ
ค้ า ของเก่ า และหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ งในการปฏิบั ติ ให้ ถู ก ต้ องตามกฎหมายแล้ ว จึ ง ควรมีก าร
ปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ าของเก่า พุทธศักราช 2474 โดยการ
แก้ ไขเพิ่ มเติมบทบัญญัติกฎหมายในด้ านการกาหนดให้ ผ้ ูประกอบการค้ าของเก่าในลักษณะใดที่
ต้ อ งยื่น คาขอใบอนุ ญ าตค้ า ของเก่า ตามกฎหมายนี้ ด้ า นคุ ณสมบั ติ หรื อเงื่อนไขของผู้ย่ืน คาขอ
ใบอนุญาตค้ าของเก่า ด้ านการดาเนินการค้ าของเก่า ด้ านการกากับและตรวจสอบการค้ าของเก่า
และด้ านบทลงโทษ ให้ มีความชัดเจนและทันต่อสถานการณ์ค้าของเก่าในปัจจุบันและในอนาคต

1. บทนา
เมื่อเรานึกถึงการค้ าของเก่าโดยพิจารณาประกอบกับในสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย
ในขณะนี้ การประกอบการค้ าของเก่าก็เป็ นอาชีพอย่างหนึ่ง ที่ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมให้ ความ
สนใจ โดยสามารถทาได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนเป็ นจานวนมากหรื อต้ องมีความรู้ความ
เข้ าใจอย่างลึกซึ้งหรือมีประสบการณ์มากมายแต่ประการใด เมื่อจานวนผู้ประกอบการค้ าของเก่า
เพิ่มจานวนมากขึ้น พบว่า มีผ้ ูประกอบการค้ าของเก่าบางส่วนได้ อาศัยอาชีพค้ าของเก่านี้ในการ
แสวงหาประโยชน์โดยไม่สจุ ริตไม่มีความซื่อสัตย์หรือขาดจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ โดยที่
กฎหมายไม่ได้ มีการแก้ ไขปรับปรุงอย่างสม่าเสมอให้ มีความทันสมัยและรองรับการค้ าของเก่ าของ
ประเทศไทย ในปั จจุ บัน จึ งมีความจาเป็ นต้ องมีการศึ กษาวิจัยเกี่ยวกับปั ญญาทางกฎหมายของ
ผู้ ป ระกอบการค้ า ของเก่ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การขายทอดตลาดและค้ าของเก่ า
พุทธศักราช 2474

2. วิวฒ
ั นาการ ประวัติความ และแนวความคิด เกีย่ วกับผูป้ ระกอบการค้าของเก่า
เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาปั ญ หาเกี่ย วกับ ผู้ ป ระกอบการค้ า ของเก่ า สามารถเข้ า ใจได้ อ ย่ า ง
ชั ด เจนถ่ อ งแท้ และทราบถึ ง เจตนารมณ์ หรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกฎหมายตามที่ไ ด้ บั ญ ญั ติ ข้ ึ น
จาเป็ นจะต้ องศึกษาถึงวิวัฒนาการ แนวความคิด และประวัติความเป็ นมาเกี่ยวกับผู้ประกอบการ
ค้ าของเก่าควบคู่กนั
2.1 วิวฒ
ั นาการ แนวความคิด ความเป็ นมาเกีย่ วกับการค้าของเก่า
ความหมายของการค้ าของเก่านั้น มีความหมายสรุปได้ ว่า “ค้ าของเก่า” หมายความถึง
การซื้อขายของโบราณ ของใช้ แล้ ว หรือทรัพย์อย่างอื่นที่นามาซื้อขายอย่างของเก่า ซึ่งการซื้อขาย
ของเก่ า นี้ อาจหมายความรวมถึ ง การแลกเปลี่ ย น จ าหน่ า ย จ่ า ยแจก การให้ เ ช่ า ซื้ อ เช่ า ซื้ อ
การรับซื้อฝาก ขายฝาก การรับจานา จานา เป็ นต้ น
ในอั ง กฤษ การค้ าของเก่ า เริ่ ม จะท าการอย่ า งกว้ างขวาง เมื่ อ ประมาณปลาย
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 โดยก่อนหน้ านั้น ผู้ท่มี ีบาทสาคัญในการค้ าของเก่าในอังกฤษ คือ นักสะสม
ของเก่า ซึ่งของเก่าที่ได้ รับการความนิยมจะเป็ นประเภทผลงานศิลปะ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ
บางราย ในอังกฤษยังมีวิธีการในการประกอบการค้ าของเก่า โดยการเดินทางไปตามประเทศต่าง ๆ
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ในกลุ่มยุ โรป เพื่ อ ซื้อหาของสะสมจากประชาชนในเมืองต่า ง ๆ น ากลั บมาจาหน่ า ยในอังกฤษ
จนทาให้ ศิลปวัตถุช้ ินเล็ก ๆ ตลอดจนของแปลก ๆ ชนิดต่าง ๆ ก็ได้ รับความสนใจไปด้ วย
สาหรับในสหรัฐอเมริกาบางมลรัฐนั้น ร้ านค้ าของเก่าบางประเภทจะเปิ ดควบคู่กับร้ าน
รับจานาสิ่งของ (Pawnshop) โดยร้ านรับจานาในอเมริกานั้นจะประกอบการรับจานาสิ่งของต่าง ๆ
กับการจาหน่ายของเก่าต่าง ๆ เอาไว้ ด้วยกัน ผู้คนในชุมชนจะมาใช้ บริการเป็ นประจาเนื่องจากจะมี
ราคาไม่แพง แต่ยังมีคุณภาพดี
สาหรับประเทศไทย การค้ าของเก่าเริ่มมีการทาเป็ นธุรกิจกันอย่างจริ งจังเมื่อช่วงยุค
กลาง ของกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมเรียกว่า “ร้ านโปเก” โดยคาว่า “ปอเก” คานี้เป็ นภาษาจีนแต้ จิ๋ว
“ร้ านปอเก” คือร้ านขายของต่าง ๆ ที่รับซื้อจากพวกแลกเข้ าพอง ร้ านชนิดนี้เรียกกันสองอย่างคือ
“ร้ านปอเก” และ “ร้ านเข้ าพอง” มีท่มี าคือในขณะนั้นมีชาวจีนคนหนึ่ง ชื่อนายเจ๊า ตั้งร้ านขึ้นที่
ตรอกวัดโคกร้ านหนึ่ง โดยรับซื้อสิ่งของต่าง ๆ จากพวกแลกข้ าวพอง นายเจ๊า ใช้ ย่ีห้อในการซื้อ
ขายสิ่งของเหล่านั้นว่า “ปอเก” คานี้เลยเป็ นชื่อของร้ านทั้งหลายที่รับซื้อของจากพวกแลกข้ าวพอง
เพราะคนทั้ง หลายเห็น ร้ า นขายของเก่ า ที่ รั บ ซื้ อของจากพวกแลกข้ า วพองตั้ ง ขึ้ น ณ ที่ใ ด ๆ
เขาก็เรียกร้ านนั้น ๆ ว่า “ ร้ านปอเก” โดยสืบมา
ตามบันทึกของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2474 กล่าวถึงเหตุผลของ
การ ยกร่ างพระราชบัญญัติควบคุมกิจการขายทอดตลาดและขายของที่ใช้ แล้ ว พุทธศักราช2472
เนื่องจาก ผู้ หาเลี้ ยงชี พในทางออกร้ านขายของที่ใช้ แล้ ว มักชอบซื้ อของที่มีผ้ ู ลักลอบนามาขาย
กระทรวงมหาดไทย เห็นว่า ถึงเวลาที่ควรจะต้ องออกพระราชบัญญัติควบคุมการขายของเช่นว่านี้
ให้ เจ้ าหน้ าที่มีอานาจควบคุ มได้ เช่ นเดียวกับโรงรั บจานา ให้ เจ้ าหน้ าที่มีอานาจพิ จารณาในการ
อนุ ญาตว่ าผู้ขออนุ ญาต มีฐานะ ความประพฤติ และวิธีการค้ าขายที่เคยปฏิบัติมาสมควรจะเป็ น
ผู้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ ไม่ ตลอดถึ ง สถานที่ ที่ข ออนุ ญ าตท าการ เหตุ ท่ีได้ ว างบทกาหนดอานาจให้
เจ้ าหน้ าที่มากถึงเช่นนี้กเ็ พราะผู้หาเลี้ยงชีพในทางนี้ มีจรรยาไม่น่าไว้ วางใจ นอกจากนี้ยังเป็ นคน
ต่างประเทศที่ไม่มีหลักฐานเสียโดยมาก ซึ่งมักจะหาเงินโดยไม่เหลียวแลถึงคุณความดี ธรรมเนียม
ประเพณีของบ้ านเมือง
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการเป็ นผูป้ ระกอบการค้าของเก่า
แนวคิดในการเป็ นผู้ประกอบการที่ดีบุคคลนั้นต้ องเป็ นผู้ท่มี องเห็นโอกาสทางธุรกิจ
และสามารถที่จะหาช่องทางที่จะสร้ างธุรกิจของตนและพร้ อมที่จะรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ตั้ ง แต่ ก ารตั ด สิ น ใจที่จ ะเริ่ ม ด าเนิ น ธุ ร กิ จ รวมทั้ง เป็ นผู้ มี วิ สัย ทัศ น์ ก ว้ างไกล มี ค วามต้ อ งการ
ความสาเร็จสูง มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ มีความรู้และใฝ่ รู้ติดตามความเปลี่ยนแปลงสภาพ
ตลอดเวลาและปรับตัวได้ ตลอดเวลา สร้ างเครือข่ายตลอดเวลา มีทกั ษะในด้ านมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่ง
จะช่วยเกื้อกูลธุรกิจให้ อยู่รอดได้
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพในการประกอบการค้าของเก่า
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เมื่อพิจารณาคาว่า “สิทธิ” คือ สิ่งที่กฎหมายให้ การรับรอง และคุ้มครองให้ ในการที่จะ
กระทาการต่าง ๆ ได้ ภายขอบเขตที่กาหนด รวมถึงการใช้ อานาจภายใต้ สิทธิในการที่จะให้ บุคคล
ใด ๆ ต้ อ งปฏิบั ติ แ ละเคารพในสิ ท ธิ ท่ีก ฎหมายได้ ใ ห้ ก ารรั บ รองไว้ น้ั น และในขณะเดี ย วกั น
เมื่อ บุคคลมีสิทธิแ ล้ วก็ย่อ มต้ อ งมี “หน้ าที่ (Duty)” ควบควบคู่ กันไปด้ วย ซึ่ งหน้ าที่ในที่น้ ี คื อ
การที่จะต้ องเคารพในสิทธิของบุคคลที่กฎหมายให้ การรับรอง จะต้ องไม่กระทาการล่วงละเมิดต่อ
สิทธิของบุคคลที่ชอบด้ วยกฎหมาย เว้ นแต่กฎหมายจะได้ กาหนดไว้ ให้ สามารถทาได้ ส่วนคาว่ า
“เสรีภาพ (Liberty)” คือ ความมีอิสระที่จะกระทาการใด หรืองดเว้ นการกระทาการใดก็ได้ โดย
ไม่ ต กอยู่ ใต้ บั งคั บ หรื อ บั ญ ชาของบุ ค คลใด หรื อ อ านาจใด ดั ง นั้ น บุ ค คลย่ อ มที่จ ะมี สิ ทธิ แ ละ
เสรี ภาพ และสามารถใช้ สิทธิและเสรี ภาพของตนได้ อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็ นสิทธิในทรัพย์สินของ
ตน หรื อ เสรี ภาพในการประกอบการก็ตาม และการที่จ ะจ ากัดสิ ทธิแ ละเสรี ภาพของบุ คคลที่
กฎหมายให้ การรั บรองไว้ น้ันย่อมจะกระทามิได้ เว้ นแต่โดยอาศัยอานาจที่ชัดแจ้ งตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่กาหนดไว้ เฉพาะเท่าที่จาเป็ นเท่านั้น และกระทบกระเทือนต่อสาระสาคัญแห่งสิทธิ
และเสรี ภาพนั้นมิได้ รวมถึงต้ องมีผลใช้ บังคับเป็ นการทั่วไปจะใช้ บังคับแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็ นการเจาะจง ก็ไม่ได้ เช่นกัน
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับการกากับดูแลควบคุมการประกอบการค้าของเก่า
แนวคิดนี้เชื่อว่ า รั ฐมีความรั บผิดชอบและอานาจหน้ าที่ท่จี ะต้ องพัฒนาและปรั บปรุง
กฎเกณฑ์การกากับดูแล ควบคุมการประกอบอาชีพอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งการปรั บปรุงกรอบ
โครงสร้ าง หน่วยงานหลัก และกระบวนการ วิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่ อให้ เป็ นหลักประกันว่ า
กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ กากับดู แล ควบคุมการประกอบอาชีพเพื่ อได้ ส่งเสริ ม
และสอดคล้ อ งกับ แผนนโยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศอย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผล รวมทั้งคุ้ มครองผู้ ท่ีมีนิ ติสัมพั น ธ์ด้ว ย ตลอดจนสร้ า งผลประโยชน์ ให้ กับ สังคมได้
มากกว่าต้ นทุน ที่เกิดขึ้น จากกฎระเบียบที่สร้ างขึ้นมาด้ วย เพื่อให้ เกิดระบบการกากับดูแลควบคุม
ที่ดีรัฐจึงจาเป็ นต้ องสร้ างมาตรการรองรับที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพในการกากับดูแลควบคุมการ
ประกอบอาชี พ ประเภทต่ า ง ๆ ประกอบกั บ การก ากับ ดู แ ล ควบคุ ม และจะต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2.5 แนวคิดในการกาหนดโทษ
เมื่อมีการกระทาความผิด เกิดขึ้นในสังคม สังคมจะต้ องมีมาตรการออกมาเพื่อรับมือ
กับการกระทาความผิดหรือผู้กระทาความผิด หากว่าสังคมไม่มีมาตรการมารับมารับมือกับการ
กระทาความผิดหรื อผู้ กระทาความผิดแล้ ว ก็อาจถือได้ ว่า สังคมรั บรู้ และยอมรั บ ในการกระทา
ความผิดนั้น ตามวัตถุประสงค์ท่จี ะใช้ ในการดาเนินการกับผู้กระทาความผิดในสังคมต่าง ๆ ในยุค
และช่ ว งเวลาใดนั้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี พ อจะสรุ ป ได้ คื อ การลงโทษเพื่ อแก้ แค้ นทดแทน
(Retribution) การลงโทษเพื่ อ ข่ ม ขวั ญ ยั บ ยั้ ง (Deterrence) การลงโทษเพื่ อ ตัด โอกาสผู้ กระท า
ความผิ ด (Incapacitation) การลงโทษเพื่ อ แก้ ไ ขฟื้ นฟู (Rehabilitation) วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
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ลงโทษดังกล่าวนี้เป็ นวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่มีมาแต่โบราณ และยังคงใช้ อยู่ในการลงโทษใน
ปัจจุบัน

3. ปั ญหาและวิ เคราะห์ปัญหาทางกฎหมายของผู ป้ ระกอบการค้าของเก่ า ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474
3.1 วิเคราะห์ปัญหากฎหมายด้านบทนิยาม
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ าของเก่า พุทธศักราช 2474 มาตรา 3
ไม่ได้ บัญญัติให้ ชัดเจนว่า “การค้ าของเก่า” หมายความถึง การปฏิบัติเช่นใด ที่ถือว่ าเป็ นการค้ า
ของเก่าตามพระราชบัญญัติน้ ี
เมื่อเปรียบเทียบกับระเบียบว่าด้ ว ยผู้ค้าของมือสอง เมืองมิลฟอร์ด รัฐแมสซาชูเซตส์
สหรั ฐอเมริ กา หมวดที่ 3 คาจากัดความ ก็ได้ มีการ กาหนดเอาไว้ ว่า ข้ อ ข. “ผู้ค้าของมือสอง”
หมายถึงบุคคลใด ๆ ซึ่งเก็บ เป็ นผู้ค้า เป็ นเจ้ าของร้ านค้ าซึ่งรับซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนซึ่งขยะ ... หรือ
ของมือ สองอื่น ซึ่ งมี ความชั ดเจนและมีการบังคับใช้ ได้ โดยง่ า ยกับ ผู้ค้าของมือสอง หรื อต้ องมี
ลักษณะเป็ นผู้ค้า หรือเป็ นเจ้ าของร้ านค้ าซึ่งรับซื้อขายแลกเปลี่ยน ของมือสองอื่นใด
เมื่อเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาตรา 321-7
กาหนดให้ ผู้ซ่ึงประกอบอาชีพในการขายของ (สังหาริมทรัพย์) ที่ใช้ แล้ ว... ซึ่งกฎหมายกาหนดไว้
ให้ เข้ าใจได้ โดยง่ายว่า “ผู้ประกอบอาชีพ” ซึ่งการประกอบอาชีพนั้นหมายความว่า การขายของเก่า
โดยเป็ นปกติธุระ หากผู้ท่ไี ม่มีอาชีพขายของที่ใช้ แล้ วแต่ขายเป็ นครั้งคราว ก็ไม่อยู่ในบังคับที่ต้อง
จดทะเบียนตามกฎหมาย เมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมายการควบคุมการค้ าของเก่า ของประเทศ
ญี่ ปุ่ น ในมาตรา 2 ได้ มี ก ารก าหนดเกี่ ยวกั บ บทนิ ยามของ “ธุ ร กิ จโบราณ ธุ ร กิ จค้ า ของเก่ า ”
หมายรวมถึงธุรกิจหนึ่งคือการซื้อและขายของเก่าหรือการแลกเปลี่ยน ซึ่งมีการระบุท่ชี ัดเจนการค้ า
ของเก่ านั้ น ต้ อ งมีลักษณะเป็ นธุร กิจ ดังนั้ น เมื่อ นากฎหมายที่เกี่ยวข้ อ งดั งกล่ า วนี้ มาพิ จ ารณา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายว่าด้ วยการควบคุ มการขายทอดตลาดและค้ าของเก่าแล้ ว พบว่า
ไม่ได้ กาหนดให้ ชัดว่า การค้ าของเก่า หมายความว่าอย่างไร เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจได้ ง่าย หรือเกิด
ช่องว่างของกฎหมาย
3.2 วิเคราะห์ปัญหากฎหมายด้านคุณสมบัติและเงือ่ นไข
3.2.1 ปั ญหากฎหมายด้ านคุณสมบัติและความรู้พ้ ืนฐาน ตามกฎหมายว่ าด้ วยการ
ควบคุมการขายทอดตลาดและค้ าของเก่า ได้ กาหนดไว้ ตามมาตรา 6 คือ (1) มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์
ขึ้นไป (2) มีความรู้ภาษาไทยพออ่านออกเขียนได้ (3) เป็ นผู้ท่ีไม่ เคยต้ องโทษจาคุกตามตาม
ประมวลกฎหมายอาญาในความผิ ด เกี่ ย วกั บ เงิ น ตรา ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ดวงตราแสตมป์ และ
ตัว๋ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับการค้ า ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งคุณสมบัติตามที่
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กฎหมายก าหนดไว้ นี้ อาจถื อ ได้ ว่ า เป็ นการก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ค้ า ของเก่ า ไว้ อ ย่ า ง กว้ า ง
รวมถึงไม่มีการกาหนดในเรื่องความสามารถของบุคคลไว้
เมื่อเปรียบเทียบกับ คุณสมบัติของผู้ขออนุ ญาตตั้งโรงรั บจานา ตามกฎหมายว่าด้ วย
โรงรับจานา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ เกิดความสงบเรียบร้ อย และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกั นแล้ ว โดยมาตรา 9 กาหนดว่า มีอายุไม่ต่ากว่า
ยี่สิบปี บริ บูรณ์ ไม่ประพฤติเสื่อมเสียหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรื อ
จิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย ไม่เคยต้ องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึง
ที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่ความผิดที่เป็ นลหุโทษหรือความผิดอันได้ กระทาโดยประมาท ไม่เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตตั้งโรงรับจานา และไม่มีพฤติการณ์อันจะก่อกวนทาลายการเศรษฐกิจหรือความมั่นคง
ของประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ ว่ากฎหมายว่าด้ วยโรงรั บจานานี้ ได้ กาหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบ
กิจการโรงรับจานาไว้ เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้ เกิดความเสียหายกับประชาชน
เมื่อเปรียบเทียบกับระเบียบว่าด้ วยผู้ค้าของมือสอง เมืองมิลฟอร์ด รัฐแมสซาชูเซตส์
สหรั ฐอเมริ ก า หมวด 7 การออกใบอนุ ญ าต กาหนดว่ า ผู้ อ อกใบอนุ ญ าตของเมื องมิลฟอร์ ด
อาจพิจารณาไม่อนุ ญาต หรือแก้ ไข คาร้ องขอมีใบอนุ ญาต หรือต่ออายุใบอนุ ญาต หรือเพิ กถอน
ใบอนุญาต หากเห็นว่า (1) ผู้ขออนุญาต หรือบุคคลใดซึ่งจะเป็ นเจ้ าของ ผู้จัดการ หรือผู้ประกอบ
กิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนภายใต้ ใบอนุญาตประกอบกิจการ เคยเป็ นเจ้ าของ ผู้จัดการ
หรื อ ผู้ ป ระกอบกิจ การ ในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวั น ยื่ น คาร้ องขอรั บ ใบอนุ ญ าตและใบอนุ ญ าต
ประกอบการเดิมถูกเพิกถอน หรือกิจการเดิมถูกปิ ด ตามระเบียบนี้ (2) ผู้รับใบอนุญาตก่อให้ เกิด
ความเดือดร้ อนราคาญต่อสาธารณะ (3) ผู้ขออนุ ญาต หรื อบุคคลใด ซึ่งเสนอตัวเป็ นเจ้ าของ
ผู้ จั ด การ หรื อ ผู้ ป ระกอบกิจ การไม่ ว่ า ทั้ง หมดหรื อ แต่ บ างส่ วนภายใต้ ใบอนุ ญ าต เคยต้ อ งค า
พิพากษาถึงที่สดุ ว่ามีความผิดในคดีอาญาอุกฉกรรจ์ หรือความผิดอาญาอื่นใด การให้ ข้อมูลที่เป็ น
เท็จ หรื อการกระทาที่เป็ นการฉ้ อฉล หรื อกฎหมายใดที่ขัดกับการประกอบกิจการค้ า (4) ผู้ขอ
อนุญาต หรือบุคคลใด ซึ่งเสนอตัวเป็ นเจ้ าของ ผู้จัดการ หรือผู้ประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนภายใต้ ใบอนุ ญาต ปฏิเสธที่จะแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการประกอบกิจการต่อเจ้ าหน้ าที่
ตารวจ หรือปฏิเสธการตรวจสอบทรั พย์ หรือวัตถุส่วนตัวที่ซ้ ือ หรือครอบครอง อย่างของมือสอง
หรือการตรวจสอบบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารใด ๆ โดยเจ้ าหน้ าที่ตารวจ เมื่อมีการร้ องขอ ฯลฯ
ซึ่งเมื่อพิ จารณาแล้ ว จะเห็นว่า ได้ กาหนดคุณสมบัติของผู้ค้าของเก่าไว้ อย่างรัดกุม เพื่อเป็ นการ
รักษาความสงบเรียบร้ อยของประชาชน
เมื่อเปรี ยบเทียบกับ กฎหมายการควบคุมการค้ าของเก่า ของประเทศญี่ ปุ่น ในส่วน
หลักเกณฑ์การอนุ ญาตค้ าของเก่า มาตรา 4 กาหนดให้ ผ้ ู ท่ีจะได้ รับใบอนุ ญาตค้ าของเก่าต้ องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ าม คือ ไม่เป็ นบุคคลที่มีคาสั่งของศาลสั่งให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
ไม่เป็ นบุคคลที่กระทาความผิดและศาลสั่งจาคุก โดยมิได้ รอลงอาญาที่มีโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี และ
โทษปรั บตั้งแต่ 500,000 เยนขึ้นไป (100 เยน เท่ากับ 30.6785 บาท อั ตราแลกเปลี่ ยนของ
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ธนาคาร แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559) ต้ องมีถ่ินที่อยู่เป็ นหลักแหล่ง ไม่เคย
ได้ รับการเพิกถอนใบอนุ ญาตเกี่ยวกับธุรกิจการค้ าของเก่า ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือ 6 ปี แล้ วแต่
โทษหรือคาตัดสินของศาล ต้ องได้ รับการศึกษาตามบทบัญญัติของการศึกษาขั้นต่าปริญญาตรี
ยกเว้ นผู้ ท่ีได้ ทาธุรกิจจากรุ่ นต่อรุ่ น หรื อธุรกิจจากครอบครั ว ไม่เป็ นผู้ เยาว์ หรื อผู้ท่ียังไม่ บรรลุ
นิติภาวะตามกฎหมาย และไม่ได้ มีความสามารถทางกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในเรื่องเกี่ยวกับ
ธุรกิจดังกล่าว ซึ่งในส่วนคุณสมบัติตามกฎหมายค้ าของเก่าของญี่ปุ่นจะเน้ นไปในด้ านของความรู้
ความสามารถเป็ นสาคัญสังเกตได้ จากการที่กาหนดให้ ต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษาขั้นต่าปริญญา
ตรี ทั้งนี้ กเ็ พื่ อให้ ผ้ ู ประกอบการสามารถปฏิบัติตามกฎหรื อระเบี ยบที่กฎหมายกาหนดได้ อย่ าง
ถูกต้ องและเข้ าใจ
ผู้เขียนเห็นว่ ากฎหมายว่ าด้ วยการขายทอดตลาดและค้ าของเก่าจาเป็ นต้ องกาหนด
คุณสมบัติไว้ ให้ เข้ มงวดพอสมควร ซึ่งอาจจะไม่ถึงขนาดดังกฎหมายโรงรับจานา หรือระเบียบของ
เมืองมิลล์ฟอร์ด และกฎหมายค้ าของเก่าของประเทศญี่ปุ่น โดยเอาคุณสมบัติท่เี ป็ นข้ อสาคัญ เช่น
คุ ณ สมบั ติใ นด้ า นการป้ องกัน และรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย ในด้ า นความสามารถของบุ คคล
มาเป็ นคุณสมบัติด้วย เพื่อให้ เกิดสภาพบังคับได้
3.2.2 ปั ญหากฎหมายด้ านการรับโอนใบอนุ ญาตค้ าของเก่า กฎหมายว่าด้ วยการ
ควบคุมการขายทอดตลาดและค้ าของเก่า ตามมาตรา 11 กาหนดว่า ใบอนุ ญาตค้ าของเก่าตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ออกเป็ นการเฉพาะตัวโอนกันไม่ได้ ถ้ าผู้รับใบอนุ ญาตตาย กิจการต้ องเลิกไป
จะโอนใบอนุ ญาต ให้ บุคคลอื่นมาดาเนินการแทนไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็ นทายาท หรือผู้จัดการมรดก
และปั จ จุ บั น ใบอนุ ญ าตค้ า ของเก่ า มี อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตที่ สู ง ในการก าหนดให้
ใบอนุญาตค้ าของเก่าตามพระราชบัญญัติน้ ีมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี นั้น ย่อมจะไม่ค่อย
มีความเป็ นธรรมกับผู้ประกอบการค้ าของเก่า และเป็ นการสร้ างภาระให้ ผ้ ูประกอบการค้ าของเก่า
เกินสมควร
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายว่าด้ วยโรงรับจานา มาตรา 35 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
เกิดความสงบเรียบร้ อย และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เช่นเดียวกันแล้ ว ได้ กาหนดว่า ในกรณีผ้ ูรับจานาตาย ทายาทของผู้รับจานาที่ตายอาจยื่นคาขอเข้ า
เป็ นผู้รับจานาแทนได้ ถ้ าคณะกรรมการควบคุมโรงรับจานาเห็นว่าทายาทผู้น้ันเป็ นผู้สมควรและมี
คุณสมบัติตาม ที่กฎหมายกาหนด คณะกรรมการควบคุมโรงรั บจานาจะออกหนังสืออนุ ญาตให้
ทายาทผู้น้ัน เป็ นผู้รับจานาแทนผู้ตายก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ ถือว่าทายาทผู้น้ันเป็ นผู้รับจานาตาม
ใบอนุ ญาต ตั้งโรงรั บจานาที่ได้ ออกให้ แก่ผ้ ูตาย ซึ่งผู้ เขียนเห็นว่ ากฎหมายว่ าด้ วยโรงรั บจานาใน
เรื่องดังกล่าว สร้ างความยืดหยุ่นให้ กบั ผู้รับโอนใบอนุญาตและพนักงานเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่ งกฎหมายว่ า ด้ วยการควบคุ มการขายทอดตลาดและค้ า ของเก่า นี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์
ก็เพื่อรักษาความสงบเรียบร้ อยของประชาชนไม่ใช่การสร้ างเงื่อนไขหรือสร้ างขั้นตอนโดยไม่จาเป็ น
ให้ กับประชาชน โดยผู้เขียนเห็น ว่ า กฎหมายว่ า ด้ วยโรงรั บ จานาของประเทศไทยต่ า งก็มีข้อดี ท่ี
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กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้ าของเก่าของไทยสามารถนาเป็ นแนวทางใน
การแก้ ไขปัญหาในเรื่องการโอนใบอนุญาตได้
3.3 วิเคราะห์ปัญหากฎหมายด้านการดาเนินการค้าของเก่า
ปัญหากฎหมายด้ านการตีความหมายของ “ที่ทาการค้ า” และ “เหตุอันควรสงสัย”
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการขายทอดตลาดและค้ า ของเก่ า มาตรา 8 (ก) นั้ น ซึ่ ง เกิ ด ปั ญ หาว่ า
“ที่ทาการค้ าของตน” หมายถึงสถานที่ใด เนื่องจากผู้ประกอบการค้ าของเก่าบางรายไม่ได้ มีร้านค้ า
ของเก่าที่เป็ นกิจจาลักษณะ เช่ น การขายของเก่า ผ่านอินเตอร์ เน็ต หรื อการขายของเก่าผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ เป็ นต้ น
เมื่อเปรียบเทียบกับ สาธารณรัฐฝรั่ งเศส ในส่วนระเบี ยบตามรั ฐกฤษฎีกาที่ออกโดย
ความเห็นชอบจากสภาแห่งรัฐ มาตรา R 321-1 วรรคสอง กาหนดให้ ในกรณีท่ไี ม่มีสถานที่ต้ัง
ถาวรซึ่งเปิ ดต่อสาธารณชน ให้ ถือว่ าภูมิลาเนา หรือเขตที่อยู่ เป็ นสถานที่ประกอบกิจการหลัก ซึ่ง
กฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสกาหนดให้ ผ้ ูท่ตี ้ องการค้ าของเก่าหรือของมือสองที่ไม่มีสถานที่ค้า
ของเก่าอย่างเป็ นกิจจาลักษณะสามารถทาการค้ าของเก่าได้ ในกรณีน้ ีกฎหมายของฝรั่งเศสให้ ถือ
ว่ าภูมิลาเนา หรื อเขตที่อยู่ เป็ นสถานที่ประกอบกิจการหลั ก ต้ องจดทะเบียนตามกฎหมายด้ วย
มิฉะนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายการควบคุมการค้ าของเก่าของประเทศญี่ปุ่น การอนุญาต
เกี่ยวกับธุรกิจโบราณ (การออกใบอนุญาต) มาตรา 3 กาหนดให้ การประกอบธุรกิจการค้ าของเก่า
จะต้ องขออนุ ญาตประกอบธุรกิจนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะประจาเมือง
หรื อประจาเขตการปกครองของท้ องที่น้ัน ๆ ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจในรูปแบบบริ ษัท ห้ างร้ าน
หรื อในที่พักอาศัยส่วนตัว จะต้ องได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า ที่ทาการค้ าของ
เก่าตามกฎหมายค้ าของเก่านั้น หมายความรวมถึง บริ ษัท ห้ างร้ าน หรื อในที่พักส่วนตัว อีกทั้ง
กฎหมายญี่ ปุ่ นได้ เล็งเห็นแล้ วว่ า วิ ธีการประกอบการค้ าของเก่า ในปั จจุ บัน ว่ าสามารถทาได้ โดย
ไม่ ต้ อ งมี ส ถานที่ ป ระกอบการค้ า แต่ อ ย่ า งใด อาจเป็ นการโฆษณาบนสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ หรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งในส่วนนี้ เห็น ว่ า กฎหมายว่ า ด้ วยการค้ า ของเก่า ของประเทศไทยควรกาหนดให้
“ที่ทาการค้ าของเก่า” ตามกาหมายว่าด้ วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้ าของเก่า มาตรา 8(ก)
ให้ ถือเอาภูมิลาเนาของผู้รับใบอนุ ญาตค้ าของเก่า เป็ นที่ทาการค้ าของเก่า หากผู้ประกอบการค้ า
ของเก่าไม่มีท่ที าการค้ าของเก่าเป็ นกิจจาลักษณะ เพื่อให้ ผ้ ูประกอบการค้ าของเก่า สามารถแสดง
นามของตนและคาว่า ผู้ค้าของเก่าไว้ ณ ที่ทาการค้ าของตน หรือภูมิลาเนาได้
2. ในส่วนของมาตรา 8 (ค)นั้น มักเกิดปัญหาว่า “เหตุอันควรสงสัย” นั้น จะต้ องถึง
ขนาดใด เนื่องจากกฎหมายค้ าของเก่าเองก็ไม่ได้ กาหนดให้ นิยามความหมายเอาไว้ ให้ ชัดเจน
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระเบียบว่าด้ วยผู้ค้าของมือสองเมืองมิลฟอร์ด รัฐแมสซาชูเซตส์
สหรัฐอเมริกา ได้ กาหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ ในหมวด 14. การแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ตารวจในกรณี
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ที่มีความเป็ นไปได้ ว่ามีทรั พย์ซ่ึ งถู กขโมยมา โดยผู้รับใบอนุ ญาตประกอบกิจการค้ าของมือสอง
กล่ าวคือ ข้ อ ข. ผู้ค้าของมือสองต้ องแจ้ งสานักงานตารวจเมืองมิลฟอร์ ด ทันทีท่ีมีบุคคลผู้ ต้อง
สงสัย หรือบุคคลผู้ไม่สุจริตเสนอขายสิ่งของใด ๆ ที่ผ้ ูค้าของมือสอง ตัวแทน หรือลูกจ้ างของผู้ค้า
ของมือสอง มีเหตุอันควรเชื่อได้ ว่าสิ่งของนั้นถูกขโมยมา หรือได้ รับมาโดยทุจริต ข้ อ ค. ผู้ค้าของ
มือสองต้ องแจ้ งสานักงานตารวจเมืองมิลฟอร์ ด ทันทีเมื่อ มีทรั พย์ หรื อสิ่งของที่หมายเลขกากับ
หรื อเครื่ องหมายกากับอื่นใด ถูกทาลาย ลบออก ปกปิ ด ไม่ว่าทั้งหมดหรื อแต่บางส่วน รวมถึง
สิ่งของที่มีช่ ือของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลที่นาสิ่งของนั้นมาขาย หรือแลกเปลี่ยน
ผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้ าของเก่า ควรมีการ
บัญญัติให้ ชัดเจนมากรณีใดจึงจะถือว่า เป็ นเหตุอันควรสงสัย ดังเช่นระเบียบการประกอบการค้ า
ของมือสอง เมืองมิลฟอร์ด ที่ได้ มีการกาหนด “กรณีเหตุอันควรสงสัย” คือ หากเป็ นทรัพย์สินที่มี
ทะเบียนแล้ ว หมายเลขทะเบียนที่กากับนั้นถูกทาลาย หรือขูดลบ หรือไม่มีสมุดคู่มือทางทะเบียน
มาแสดง เป็ นต้ น
3.4 วิเคราะห์ปัญหากฎหมายด้านการกากับและตรวจสอบการค้าของเก่า
กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้ าของเก่า ได้ กาหนดวิธีการกากับ
ตรวจสอบไว้ ในมาตรา 13 ซึ่งได้ กาหนดว่า ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ข้ ึนจนถึงพระอาทิตย์
ตก นายตรวจหรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ มีหน้ าที่ควบคุมการค้ าของเก่าชอบที่จะ
เข้ าตรวจใบอนุญาต สมุดบัญชี และทรัพย์ส่งิ ของภายในร้ านค้ าได้ แต่เกิดปัญหาขึ้นเมื่อปรากฏว่า
ร้ านค้ าของเก่าบางรายในปัจจุบันมักทาการค้ าในย่ านการค้ ากลางคืน ทาให้ ไม่สามารถเข้ าทาการ
ตรวจสอบได้ หรือทาได้ โดยต้ องอาศัยความยินยอม อีกทั้งเจ้ าหน้ าที่ทาการตรวจสอบการค้ าของ
เก่าได้ กก็ าหนดให้ เฉพาะนายตรวจหรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้ วย
การควบคุมการขายทอดตลาดและค้ าของเก่าเท่านั้น
เมื่ อ เปรี ย บเทีย บกั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยโบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาตรา 21 ซึ่งได้ กาหนดว่า ให้ เจ้ าพนักงานที่มีอานาจเข้ าใจในสถานที่ค้า
ของโบราณ ระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตก หรือระหว่างเวลาทาการ เพื่อตรวจสอบดูว่า
ได้ มีการปฏิบัติถูกต้ องตามพระราชบัญญัติน้ ีหรือไม่ โดยกฎหมายดังกล่าวได้ เล็งเห็น ถึงการค้ าของ
เก่าในปัจจุบันอาจทาการค้ าในย่านการค้ ากลางคืนได้
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมายสาธารณรั ฐ ฝรั่ งเศส ว่ าด้ วยระเบี ยบตามรั ฐกฤษฎีกาที่
ออกโดยความเห็นชอบจากสภาแห่งรัฐ มาตรา R 321-1 วรรคสี่ กาหนดว่า ให้ ออกใบรับการแจ้ ง
(ทะเบี ย น) ซึ่ ง ต้ อ งใช้ แ สดงเมื่ อ ได้ รั บ การร้ อ งขอจากหน่ ว ยงานต ารวจ หน่ ว ยงานด้ า นภาษี
หน่วยงานด้ านศุลกากร และหน่วยงานเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้ า การคุ้มครองผู้บริโภค และ
การปราบปรามการฉ้ อฉล ซึ่งแสดงให้ เห็นว่านอกจากหน่วยงานที่ทาหน้ าที่กากับดูแลโดยตรงแล้ ว
หน่วยงานอื่นก็มีอานาจในการเข้ าตรวจการค้ าของเก่าได้ หากมีเหตุให้ เชื่อว่าการประกอบการค้ า
ของเก่าไม่ปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย
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กับเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายการควบคุมการค้ าของเก่า ของประเทศญี่ปุ่น มาตรา
22 วรรคแรก กาหนดว่ า เจ้ าหน้ าที่ตารวจมีอานาจที่จะเข้ าตรวจสอบ สถานประกอบการ หรื อ
ร้ านค้ าของเก่าได้ เมื่อมีเหตุอนั ควร หรืออันต้ องสงสัยว่า มีสินค้ าผิดกฎหมายซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็ น
ช่วงเวลาใดก็ตาม ในส่วนของกฎหมายค้ าของเก่าของประเทศญี่ ปุ่นนั้ น ได้ ให้ อานาจเจ้ าหน้ าที่
ตารวจ ซึ่งกากับดูแล การค้ าของเก่าในการเข้ าตรวจสอบสถานประกอบการ หรือร้ านค้ าของเก่า
ไม่ว่าจะเป็ นช่วงเวลาใดก็ได้ โดยเงื่อนไขว่าจะมีเหตุอนั ควร หรือนั ต้ องสงสัยเท่านั้น
ในปัญหาส่วนนี้กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้ าของเก่าของไทย
ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเสี ย ใหม่ โ ดยก าหนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ต ามกฎหมายดั ง กล่ า วสามารถเข้ า
ตรวจสอบร้ านค้ าของโบราณได้ ในช่วงเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ข้ ึนจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในช่วง
เวลาระหว่างทาการ และควรกาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถใช้ อานาจตาม
มาตรานี้ได้ ด้วย เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริงของร้ านค้ าของเก่าในปัจจุบัน
3.5 วิเคราะห์ปัญหากฎหมายด้านบทลงโทษ
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ าของเก่า พุทธศักราช 2474 ไม่ได้
กาหนดให้ พนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีอานาจสั่งพักใช้ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ีได้ แต่อย่าง
ใด ผู้เขียนเห็นว่าเจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุ ญาตควรมีอานาจสั่งพั กใช้ ใบอนุ ญาตมาใช้ บังคับกับ
ผู้กระทาความผิดตามกฎหมายนี้ได้
เมื่ อ เปรี ย บเทีย บกั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยโบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาตรา 30 ทวิ กาหนดว่า ผู้รับใบอนุ ญาตใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวง ประกาศ หรื อระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี หรือเงื่อนไข
ที่อธิบดีกาหนด อธิบดีมีอานาจสั่งพักใช้ ใบอนุ ญาตได้ มีกาหนดครั้งละไม่เกินหกสิบวัน แต่ในกรณี
ที่มีการฟ้ องผู้รับใบอนุ ญาตต่อศาลว่าได้ กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี อธิบดีจะสั่งพักใช้
ใบอนุญาตไว้ จนกว่าจะมีคาพิพากษาถึงที่สดุ ก็ได้ ผู้ถูกสั่งพักใช้ ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ
ตามพระราชบัญญัติน้ ีในระหว่างถูกสั่งพักใช้ ใบอนุญาตนั้นไม่ได้
เมื่อ เทียบกับ เมื่อเทียบกับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ กฎหมายการควบคุมการค้ าของเก่า
ของประเทศญี่ปุ่น ในส่วนการหยุดการขายและอื่น ๆ มาตรา 24 กาหนดว่า คณะกรรมการความ
ปลอดภั ยสาธารณะสามารถที่จ ะยกเลิ ก การได้ รั บ อนุ ญ าตจากธุ ร กิ จ โบราณนั้ น ๆ ได้ ภายใน
ระยะเวลาไม่ เ กิน ที่ก ฎหมายก าหนด และอาจมีคาสั่งระงับ การทั้งหมดหรื อบางส่วนของธุร กิจ
ที่โบราณ เพื่ อการป้ องกันหรือเมื่อพบว่ามีความเป็ นไปได้ ท่จี ะยับยั้ง สินค้ าที่ถูกขโมยไปหรือเมื่อ
ผู้ ประกอบการค้ าของเก่ า และธุ ร กิ จ ของโบราณ ตลาดโบราณ ได้ ละเมิ ด จ าหน่ า ยตาม
พระราชบั ญ ญั ติน้ ี หรื อ ในกรณีท่ีผ้ ู ป ระกอบการค้ าของเก่ า หรื อตัวแทนของพวกเขาและฝ่ าฝื น
บทบัญญัติของกฎหมายอื่น ๆ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องตามพระราชบั ญญั ติหรื อนี้ ซึ่งเห็นว่ า
กฎหมายดังกล่าวนี้ ได้ ห้ามประกอบการค้ าเพียงช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้ มีโอกาสปรับตัวและกลับมา
ประกอบการค้ าของเก่าได้ ซ่ึงเป็ นการลงโทษที่สามารถยับยั้งการกระทาความผิดได้ ดีในระดับหนึ่ง
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ดังนั้นกฎหมายด้ วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้ าของเก่าจึงควรมีการแก้ ไข
และนาเรื่องการพักใช้ ใบอนุญาตมาใช้ บังคับกับผู้ค้าของเก่า เพื่อเป็ นมาตรการลงโทษในสถานเบา
กว่ าการสั่งเพิ กถอนใบอนุ ญาตค้ าของเก่า ซึ่งมีความร้ ายแรงมากกับผู้ค้าของเก่า เพื่ อให้ โอกาส
แก้ ไขปรับปรุงตัว

4. บทสรุป และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยของผู้เขียนพบว่ากฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการขายทอดตลาดและ
ค้ าของเก่า พุทธศักราช 2474 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่5) พ.ศ. 2535 ยังมีปัญหาในการบังคับใช้
กฎหมายในด้ า นต่ า ง ๆ ควรมีก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ มี ค วามทัน สมั ย เป็ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง
ประเด็นที่ทาการแก้ ไข และเนื้อหากฎหมายที่ทาการแก้ ไข มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ด้ านบทนิยาม มาตรา 3 ควรเพิ่มเติมบทนิยาม คาว่า “ค้ าของเก่า” “อิเล็กทรอนิกส์”
“สื่อสิ่งพิมพ์” “ที่ทาการค้ า” และ “เหตุอนั ควรสงสัย”
4.2 ด้ า นคุ ณ สมบั ติ แ ละเงื่ อ นไข ควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 6 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
มาตรา 11 เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมกับผู้ประกอบการค้ าของเก่า โดยใช้ ข้อความต่อไปนี้
“ มาตรา 6 ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผู้ บ รรลุ นิ ติภาวะในวั น ที่ย่ ื น คาร้ อ งขอใบอนุ ญ าต (2) มี ภูมิลาเนาหรื อ ถิ่ น ที่อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักรไทย (3) มีความรู้ไม่ต่ากว่าการศึกษาภาคบังคับ ยกเว้ นผู้ท่ไี ด้ ทาประกอบการจาก
รุ่นต่ อรุ่น หรื อประกอบการต่อ จากครอบครั ว (4) ไม่เป็ นบุ คคลล้ มละลาย (5) ไม่เป็ นค้ น
ไร้ ความสามารถ หรือเสมือนไร้ ความสามารถ (6) ไม่เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้ จาคุกในคดีความผิดต่อความมั่นคงของรั ฐในราชอาณาจักรไทยและนอกราชอาณาจักรไทย
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการค้ า ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้ า
ของเก่า (7) ไม่เป็ นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ ใบอนุญาต (8) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตภายใน
กาหนดสามปี ถ้ าผู้ขออนุญาตเป็ นห้ างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล ผู้เห็นหุ้นส่วน หรือผู้แทนนิติบุคคล
นั้น ต้ องมีคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามตามวรรคหนึ่ง และต้ องไม่เคยเป็ นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือ
ผู้แทนนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามอนุมาตรานี้”
มาตรา 11 ใบอนุญาตตามกฎหมายนี้ ให้ มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันออกใบอนุญาต
ในกรณีผ้ ูได้ รับใบอนุญาตถึงแก่ความตาย และทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรมที่
มีความประสงค์จะดาเนินการธุรกิจต่อไป ให้ ผ้ ูจัดการมรดก ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทโดยธรรม
ซึ่งได้ รับความยินยอมของทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกคนอื่น ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้ องห้ ามตามมาตรา 6 ยื่นคาขอต่อเจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อขอรับโอนใบอนุญาตภายใน
เก้ าสิบวันนับแต่วันที่ผ้ ูขอรั บใบอนุ ญาตตาย ถ้ ามิได้ ย่ ืนคาขอภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ ถือว่ า
ใบอนุญาตสิ้นผล
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หากปรากฏว่ าผู้ ย่ ืนคาขอตามวรรคสอง มีคุณสมบัติแ ละไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตาม
มาตรา 6 ให้ เ จ้ า พนั ก งานผู้ อ อกใบอนุ ญ าต อนุ ญ าตให้ รั บ โอนใบอนุ ญ าตแก่ ผ้ ู ย่ื น ค าขอและ
ให้ ดาเนินกิจการต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นสุด
การขอรับโอนใบอนุ ญาตหรือการอนุญาตตามมาตรานี้ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารที่กาหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยใบอนุญาตตาม”
4.3 ด้ า นการดาเนิ น การค้ า ของเก่า ควรแก้ ไขเพิ่ มเติม มาตรา 8 (ก) โดยใช้ ข้อความ
ต่อไปนี้ “มาตรา 8 ผู้ค้าของเก่าต้ อง (ก) แสดงนามของตนและคาว่า ผู้ค้าของเก่าและต้ องแสดง
ใบอนุญาตไว้ ในที่เปิ ดเผย และเห็นได้ ง่าย ณ สถานที่ทาการค้ า หรือในกรณีผ้ ูค้าของเก่าโดยวิธีทาง
สื่อสิ่งพิ มพ์ หรื อสื่ออิเล็กทรอนิก ส์ ให้ แ สดงชื่ อของตนและคาว่ า ผู้ ค้า ของเก่า ไว้ ให้ เห็น ได้ โดย
เปิ ดเผยด้ วยวิธกี ารทางสื่อสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์
4.4 ด้ านการกากับและตรวจสอบการค้ าของเก่า ควรแก้ ไขเพิ่มเติม มาตรา 13 โดยใช้
ข้ อความต่อไปนี้
“ มาตรา 13 ระหว่างตั้งแต่พระอาทิตย์ข้ ึนจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือระหว่างทาการ
นายตรวจและเจ้ าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีต้งั ให้ มีหน้ าที่ควบคุมการขายทอดตลาดและค้ าของเก่า ชอบ
ที่จะเข้ าตรวจสอบใบอนุญาต สมุดบัญชี และทรัพย์ส่งิ ของในที่ทาการค้ าได้ ผู้รับใบอนุ ญาตต้ องนา
ใบอนุ ญาต สมุด บัญชี และทรั พย์ส่ิงของที่เรียกตรวจ ออกให้ ตรวจโดยทันที ในกรณีท่มี ีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าทรัพย์ส่งิ ของตามที่เรียกตรวจเป็ นทรั พย์ท่มี ีผ้ ูมาเสนอหรือโอนเป็ นทรัพย์ท่ไี ด้ มาโดย
ทางทุจริต ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอานาจยึดหรืออายัดทรัพย์น้ันไว้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดี
นั้นได้
ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามมาตรานี้ รั ฐมนตรี จะแต่งให้ เจ้ าหน้ าที่ของ หน่ วยงานด้ าน
ภาษี หน่วยงานด้ านศุลกากร และหน่วยงานเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้ า การคุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยงานด้ านป้ องกันและปราบปราม หรือรักษาความสงบเรียบร้ อย เป็ นเจ้ าพนักงานมีอานาจ
หน้ าที่ตามมาตรานี้กไ็ ด้ โดยออกเป็ นกฎกระทรวง”
4.5 ด้ านบทลงโทษ
ควรแก้ ไขเพิ่มเติม มาตรา 9/1 โดยใช้ ข้อความต่อไปนี้
“ มาตรา 9/1 ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู ออกใบอนุ ญาตมีอานาจสั่งพั กใช้ ใบอนุ ญาต
ในกรณีผ้ ูค้าของเก่ากระทาการดังต่อไปนี้ (1) ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
นี้ กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ ี (2) ไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่งของนายตรวจ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติน้ ี
ในกรณีท่ผี ้ ูรับใบอนุ ญาตไม่ระงับการกระทาหรือดาเนินการแก้ ไขตามคาสั่งตามวรรค
หนึ่ง ให้ นายตรวจหรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ูรับใบอนุญาตปฏิบัติให้ ถูกต้ องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งต้ องไม่เกินเก้ าสิบวัน ถ้ าไม่ปฏิบัติตามคาเตือนให้ นายตรวจหรื อพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่มีอานาจสั่งพักใช้ ใบอนุญาตสั่งพักใช้ ใบอนุญาตได้ ครั้งละไม่เกินสิบห้ าวัน ซึ่งไม่เกินสี่ครั้ง
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ผู้รับใบอนุญาตจะดาเนินการในระหว่างที่ถูกสั่งพักใช้ ใบอนุญาตไม่ได้
นอกจากนี้ ผู้เขียนยังเห็นว่า หน่วยงานหรือเจ้ าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ อง ควรเพิ่มมาตรการใน
การควบคุมตรวจสอบให้ สถานประกอบการค้ าของเก่าปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการ
ขายทอดตลาดและค้ าของเก่า อย่ า งเคร่ งครั ด และมีเ จ้ า หน้ า ที่ท่ีเกี่ยวข้ องออกตรวจสอบสถาน
ประกอบการค้ าของเก่าอย่างสม่าเสมอเพื่อเป็ นการป้ องกันและปราบปรามมิให้ ผ้ ูประกอบการค้ า
ของเก่าประกอบการค้ าของเก่าโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรือประกอบการค้ าของเก่าโดยใบอนุญาตค้ า
ของเก่าขาดต่ออายุ และความผิดอื่นตามพระราชบัญญัติน้ ี
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