
คำอธิบายสำระสำคัญของ 
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 

 
 
๑. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
    พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม  
การประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ซึ่งมีลักษณะเป็นการซื้อขายทรัพย์มือสอง มิให้เป็นแหล่งรับซื้อ
ขายของโจร รวมถึงเป็นการป้องกันและปราบปรามการใช้กิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่าเป็นแหล่งฟอกเงิน  
ของผู้กระทำผิดกฎหมาย โดยให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาก่อนออกใบอนุญาต และควบคุมการประกอบอาชีพ 
ว่าผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามที่จะประกอบอาชีพหรือไม่ รวมถึงมีการตรวจสถานที่ทำการค้า
ตลอดจนสถานที่เก็บทรัพย์สินว่ามีความเหมาะสม ควรที ่จะได้รับใบอนุญาตหรือไม่ และเมื ่อได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 
เพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ต้องมีสมุดบัญชีสำหรับการค้าและจดรายการทรัพย์ที่ซื้อขาย  
ลงไว้ทุกรายการ หรือการแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือนายตรวจ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรั พย์ที่มีผู้มาเสนอ 
หรือโอนให้ตนนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทางทุจริต เป็นต้น 

2. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 

    ๒.1 บทนิยามของกฎหมาย 
 คำว่า “ของเก่า” 
      มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ กำหนดนิยามคำว่า “ของเก่า” หมายถึง ทรัพย์ที่เสนอขาย 
แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายโดยประการอื่น อย่างทรัพย์ที่ใช้แล้ว ทั้งนี้รวมถึงของโบราณด้วย โดยตามความหมายนี้
สามารถแยกของเก่าออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
      (1) ทรัพย์ที่ใช้แล้ว หมายถึง ทรัพย์ทุกประเภทที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว และมีคนนำไปเสนอขาย  
นำไปแลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายโดยประการอื่นอย่างทรัพย์ที่ใช้แล้ว ถือว่าเป็นการค้าของเก่าทั้งสิ้น รวมทั้งกรณี   
เป็นทรัพย์ใหม่ท่ีทิ้งไว้นาน ๆ แล้วนำไปจำหน่ายแบบทรัพย์ที่ใช้แล้วก็อยู่ในความหมายนี้เช่นกัน 
      (2) ของโบราณ มีความหมายตามพระราชบัญญัต ิโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศ ิลปว ัตถุ  และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๔ ที่บัญญัติว่า “โบราณวัตถุ” หมายความว่า สำหรับทรัพย์ที่เป็นของ
โบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน  
ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์ หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของ
สังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์หรือโบราณคด ี 

    2.2 คุณสมบัติของผูข้ออนุญาต  
          ผู ้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดที ่ต ้องขอรับใบอนุญาตขายทอดตลาด ได้แก่ ผู ้ที ่ทำหน้าที ่ในการ 
ขายทอดตลาดในครั้งนั้น ๆ อาจเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นเองหรือเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินนั้นที่ทำการ
ขายทอดตลาดเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นปกติธุระหรือประกอบเป็นอาชีพ โดยผู้ที ่สามารถยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตขายทอดตลาดจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ โดยยกเว้นกรณีการขายทอดตลาด ซึ่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐเป็นผู้ขาย หรือการขายทอดตลาดเพื่อประโยชน์ของสมาคมหรือสาธารณประโยชน์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยสั่งเป็นหนังสือยกเว้นเฉพาะกรณีไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เช่น การขายทอดตลาด
ของกรมบังคับคดี เป็นต้น 
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          สำหรับผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าที่ต้องขอรับใบอนุญาตค้าของเก่า ได้แก่ ผู้ที่ประกอบกิจการรับซื้อ ขาย 
แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายของเก่าโดยประการอื่น เพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นปกติธุระ โดยผู้ที่สามารถยื่น 
คำขอรับใบอนุญาตค้าของเก่า จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ โดยยกเว้นการค้าของเก่าบางประเภท
หรือบางชนิดซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศยกเว้นในราชกิจจานุเบกษา 
          ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่า ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 6 ดังต่อไปนี้  
          1) มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป 
          2) มีความรู้ภาษาไทยพออ่านออกเขียนได้ 
          3) เป็นผู ้ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี ่ยวกับดวงตราแสตมป์และตั๋ว 
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ 
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ และรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา 
          หากผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ผู้มายื่นคำขอแทนนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้แทนของนิติบุคคลนั้น กรณีเป็น
บุคคลต่างด้าวก็สามารถยื่นคำขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ได้ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้ 
รวมถึงตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วย 

    2.3 หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 
 เมื่อผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่า ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
เรียบร้อยแล้ว ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้  
          2.3.1 หน้าที่ของผู้ทอดตลาด (มาตรา 7) 
                    1) แสดงคำแจ้งความแห่งการขายทุกคราวไว้ ณ สถานที่ขายให้เห็นได้แจ้ง 
                    2) อยู่ ณ ที่ขายในเวลาขายทอดตลาดและพร้อมที่จะแสดงใบอนุญาตต่อนายตรวจเมื่อเรียกตรวจ 
                    3) มีสมุดบัญชีสำหรับการขายทุกคราว และจดรายการข้อสำคัญทั้งปวงแห่งการขายนั้น ๆ ลงไว้ 
           4) แจ้งวันและสถานที่ขายให้นายตรวจทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันเต็ม 
           5) แสดงนามของตนและคำว่า “ผู้ทอดตลาด” ไว้เหนือประตูชั้นนอกแห่งสำนักงาน 
          2.3.2 หน้าที่ของผู้ค้าของเก่า (มาตรา 8) 
           1) แสดงนามของตนและคำว่า ผู ้ค้าของเก่าไว้ ณ ที ่ทำการค้าของตน พร้อมทั ้งใบอนุญาต  
ในที่อันเห็นได้แจ้ง 
           2) มีสมุดบัญชีสำหรับการค้าของตนและจดรายการข้อสำคัญทั้งปวงแห่งการค้าลงไว้ทุกราย  
สมุดบัญชีตามที่กล่าวนี้ต้องทำตามแบบและนำมาให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตลงนามและประทับตราก่อน  
ทุกเล่ม 
           3) แจ้งแก่เจ้าหน้าที ่ตำรวจหรือนายตรวจ เมื ่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์ ที ่มีผ ู ้มาเสนอ 
หรือโอนให้ตนนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทางทุจริต 
           4) ทำเลขลำดับเป็นเครื ่องหมายปิดไว้ที ่ของให้ตรงกับเลขลำดับในสมุดบัญชีเพื ่อสะดวก  
ในการสำรวจ 

     2.4 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับใบอนุญาต 
   1) ใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่า หากสูญหายไปให้ผ ู ้ร ับใบอนุญาต 
ไปขอรับใบแทนใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายใน 7 วันนับแต่วันสูญหาย (มาตรา 6 ทวิ)  
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   2) ใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าเป็นใบอนุญาตเฉพาะตัว ไม่สามารถโอนให้กับ
บุคลอื่นได้ (มาตรา 11)  
   3) อายุใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่า มีกำหนดวันสิ้นอายุคือ ใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ของทุกปี (มาตรา 11) 

     2.5 อัตราค่าธรรมเนียม 
           กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
ให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่าไว้ดังนี้ 
             ๑) การขายทอดตลาด                         ปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
             ๒) การค้าของเก่า 
        (ก) ประเภทโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ                ปีละ ๑๒,๕๐๐ บาท 
        (ข) ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี                     ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
        (ค) ประเภทรถยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์            ปีละ   ๗,๕๐๐ บาท 
        (ง) ประเภทอ่ืนๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ ขวดพลาสติก เศษเหล็ก                     ปีละ   ๕,๐๐๐ บาท 
             การขออนุญาตค้าของเก่าหลายประเภท ให้ชำระค่าธรรมเนียมประเภทที่สูงสุดเพียงประเภทเดียว 

     2.6 เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต 
  1) เขตกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมการปกครอง 
  2) เขตจังหวัดอ่ืน คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด  

     2.7 นายตรวจ (มาตรา 13) 
  ในระหว่างตั ้งแต่พระอาทิตย์ข ึ ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก  นายตรวจและเจ้าพนักงานซึ ่งร ัฐมนตรี  
ตั้งให้มีหน้าที่ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ชอบที่จะเข้าตรวจใบอนุญาต สมุดบัญชี และทรัพย์สิ่งของ 
ในร้านค้าได้ โดยผู้รับใบอนุญาตต้องนำใบอนุญาต สมุด บัญชี และทรัพย์สิ่งของตามที่เรียกตรวจ ออกให้ตรวจ 
โดยทันท ี 
            กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด 
และค้าของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นนายตรวจ ได้แก่ 
            (๑) อธิบดีกรมการปกครองและขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการปกครอง ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
หรือชำนาญงานขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร  
   (๒) ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู ้เป็นหัวหน้าประจำกิ ่งอำเภอ และปลัดอำเภอแห่งท้องที่ 
ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร 

     2.8 หน่วยรับคำร้องขออนุญาต 
           1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นคำร้องขออนุญาตได้ท่ีศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง (วังไชยา) 
           2) ในเขตจังหวัดอ่ืน ยื่นคำร้องขออนุญาตได้ท่ีที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกแห่ง 

     2.9 เอกสารประกอบการขออนุญาต 
            1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
            2) ทะเบียนบ้าน 
            3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
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            4) ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
            5) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ทำการค้า หรือหลักฐานการเป็นเจ้าของสถานที่ทำการค้าหรือสัญญาเช่า 
            6) ใบอนุญาตจากกรมศิลปากร กรณีประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า ประเภทโบราณวัตถุ 
หรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     2.10 ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา 15) 
             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

     2.11 วันใช้บังคับกฎหมาย (มาตรา 2) 
              พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๔  
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2474 

     2.12 กฎหมายลำดับรอง 
              1) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  
พุทธศักราช 2474 
              2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ๒๕๓๓  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ 

3. ผลกระทบท่ีอาจได้รับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
    โทษสำหรับผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุม 
การขายทอดตลาดและค้าของเก่าพุทธศักราช ๒๔๗๔ มีดังต่อไปนี้ 
    1) การประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือดำเนินการภายหลังจากที่  
ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 12) 
        ถ้าเป็นการประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีโทษจำคุกไม่เกิน  1 ปี หรือปรับ 
ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำท้ังปรับ (มาตรา 12 วรรคสอง) 
    2) ผู้รับใบอนุญาตทำการขายทอดทอดตลาดและค้าของเก่าโดยใบอนุญาตขาดอายุ หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่  
ตามกฎหมายนี้ หรือฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 12 ทวิ) 
    3) ผู้รับใบอนุญาตไม่แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือนายตรวจ ทันทีเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์ที่มีผู้มาเสนอ
หรือโอนให้ตนนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาท
ถึง 30,000 บาท (มาตรา 12 ตรี) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  คำอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ประชาชนจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบและยึดถือตัวบทกฎหมาย 
เป็นสำคัญ 


