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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๗/๒๕๔๙

วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

เรื่อง พระราชบัญ ญัติค วบคุมการขายทอดตลาดและค าของเกา พุท ธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๔
วรรคหนึ่ง (๒) ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา
(ฉบับที่ ๒) พุท ธศักราช ๒๔๘๑ มาตรา ๓ และมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม
ศาลแขวงดุสิตสงคํารองของผูรองซึ่งเปนจําเลยในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๕๗๗/๒๕๔๘
ขอใหศ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชบัญญัติควบคุม
การขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๒ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายคดีศาลแขวง ๒ (แขวงดุสิต) ไดฟองนายธวัชชัย บัวคลี่ เปนจําเลยตอศาลแขวงดุสิตในคดีอาญา
หมายเลขดําที่ ๑๕๗๗/๒๕๔๘ ฐานความผิดประกอบอาชีพคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาตตามฟอง
กลาวอางวา เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ จําเลยไดบังอาจประกอบอาชีพคาคอมพิวเตอรและอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่ใชแลว อัน เปนการคาของเกา โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
อันเปนการฝาฝนกฎหมาย เหตุเกิดที่แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาเกิดเหตุ
เจาพนักงานจับกุมจําเลยได นําสงพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนแลว ชั้นสอบสวน จําเลยใหการปฏิเสธ
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ระหวางสอบสวน จําเลยไมถูกควบคุมตัว เนื่องจากไดรับการประกันตัวและโจทกไดขอใหศาลพิจารณา
พิพากษาลงโทษจํา เลยตามพระราชบั ญญัติ ควบคุม การขายทอดตลาดและคา ของเก า พุท ธศัก ราช
๒๔๗๔ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๔๘๑ มาตรา ๓ พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓
จําเลยใหการตอศาลแขวงดุสิตปฏิเสธตามฟองของโจทก และจําเลยยื่นคํารองตอศาลแขวงดุสิต
เมื่อวัน ที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘ โตแยงวา พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา
พุทธศักราช ๒๔๗๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ สรุปไดวา พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด
และคาของเกา ฯ มาตรา ๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ บัญญัติวา หามมิใหบุคคลใดประกอบอาชีพการขายทอดตลาดหรือ
คาของเกาโดยมิไดรับอนุญาตสําหรับกิจการนั้น ๆ จากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตและมาตรา ๑๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
บัญญัติวา ผูใดประกอบอาชีพการขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาตตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน หกเดือน หรือปรับไมเกิน หาพัน บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกลาว
เป น บทบัญ ญั ติที่ จํา กั ดเสรีภ าพของบุ คคลในการประกอบอาชีพ ในส ว นที่ เป น สาระสํ าคั ญ ตามที่
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ บัญญัติรับรองไว เพราะตามธรรมดาบุคคลทุกคนยอมมีสิทธิที่จะมีทรัพยสิน
เปนของตนเองโดยการซื้อขาย ไมวาทรัพยสินนั้นจะเปนของเกาหรือเปนของใหม และบุคคลยอมมีสิทธิ
ที่จะขายทรัพยสินของตนใหแกผูอื่น การที่บุคคลจะยึดถือเปนอาชีพ รับซื้อทรัพยสินที่บุคคลอื่นใชแลว
เพื่อขายและจําหนายตอไปจึงเปนสิทธิธรรมดาที่บุคคลทุกคนพึงกระทําไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐
วรรคหนึ่ง และตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง บัญญัติจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งนั้น ก็เปน
การกําหนดไวอยางชัดแจงวา มีกฎหมายใดบางที่จะสามารถจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได ฉะนั้น
กฎหมายอื่นไมไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง จึงไมสามารถที่จะจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่งได และการที่บทบัญญัติมาตรา ๔ และ
มาตรา ๑๒ บัญญัติหามบุคคลคาของเกา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต และ
หากบุคคลคาของเกาโดยไมมีใบอนุญาตตองรับโทษจําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ ยอมเปนการจํากัด
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สิทธิแ ละเสรีภ าพของบุ คคลอัน เปน สาระสําคั ญตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ดัง นั้น บทบัญญั ติ
แหงพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา ฯ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๒ จึงขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ และขอใหศาลแขวงดุสิตสงคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลแขวงดุสิต พิเคราะหคํารองของจําเลยแลว เห็นวา คํารองของจําเลยมีสาระสําคัญอันควร
ไดรับการพิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากศาลจะใชมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด
และคาของเกา ฯ บังคับแกคดี จึงใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และใหสงคํารองและความเห็น
ของศาลเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ประเด็นที่ศ าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตน มีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมาย
บังคับแกคดีใ ด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น ตองดวยบทบัญญัติ
มาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณา
พิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย”
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา ศาลแขวงดุสิตจะใชบทบัญญัติแ หงกฎหมายที่ผูรอง
โตแยงวา ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญบังคับแกคดี และศาลไดสงความเห็นเชนวานั้นใหศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย กรณีจึงเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยได
เพื่ อประโยชน แ ห ง การพิจ ารณา ศาลรัฐ ธรรมนู ญ ได ส อบถามขอ มู ลเพิ่ ม เติม ในประเด็ น
ที่เกี่ยวของกับคํารองจากกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่รัฐ มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และกระทรวงมหาดไทยไดตอบชี้แจงตามหนังสือที่ มท ๐๓๐๗.๓/๒๗ ลงวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ สรุปไดวา เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา ฯ
ไดตรวจสอบแลวปรากฏวา พระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายเกาซึ่งมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลา
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ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว วา “โดยที่ทรงพระราชดําริ
เห็นสมควรควบคุมกิจการขายทอดตลาดและคาของเกาใหดีขึ้น” โดยพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดให
บุคคลที่จะประกอบอาชีพคาของเกาตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตและใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ในระยะแรกของการบังคับ
ใช ก ฎหมาย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยมิ ไ ดกํ า หนดประเภทการคา ของเก าเพื่ อ กํา หนด
คาธรรมเนียม เพิ่งจะเริ่มแบงประเภทการคาของเกา เพื่อกําหนดคาธรรมเนียมใหเหมาะสมกับแตละประเภท
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๑๗ โดยแบงประเภทการคาของเกา
ออกเปนประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ประเภทรถยนตตามกฎหมาย
วาดวยรถยนต และประเภทอื่น ๆ สําหรับกิจการประเภทอื่น ๆ มิไดกําหนดไวเปนการเฉพาะในกฎกระทรวง
การพิจารณาวา ผูประกอบกิจการรายใดหรือการประกอบกิจการใดจะตองอยูในบังคับตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา ฯ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมหรือไม จะพิจารณาจากขอเท็จจริง
ที่ประกอบกิจการวา อยูในความหมายของคําวา “ของเกา” ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุม
การขายทอดตลาดและคาของเกา ฯ เทานั้น ปจจุบันกิจการ “ประเภทอื่น ๆ” ที่ไดมีการออกใบอนุญาต
ไปแลว เชน (๑) โทรศัพทเคลื่อนที่ (๒) กระดาษ เศษเหล็ก ขวด (๓) สเตนเลส (๔) คอมพิวเตอร
(๕) กลองถายรูป (๖) เครื่องดนตรี (๗) เครื่องเสียง (๘) เครื่องใชไฟฟา (๙) ไมเรือนเกา (๑๐) เครื่องใชสํานักงาน
(๑๑) นาฬิกา (๑๒) ชิ้นสวนอะไหล (รถยนต, รถจักรยานยนต) (๑๓) รถจักรยานยนต (๑๔) ยางรถยนต
(๑๕) กระทะลอรถยนต (ลอแมกนีเซียม, อลูมิเนียม) (๑๖) แสตมป (๑๗) เหรียญ (๑๘) ธนบัตร
(๑๙) เฟอรนิเจอร (๒๐) ถังโลหะ (๒๑) กระสอบ (๒๒) เครื่องหนัง (๒๓) ของหลุดจํานํา (๒๔)
เครื่องจักรเกา (๒๕) จักรเย็บผา (๒๖) พระเครื่อง (๒๗) พลาสติก
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง เอกสารประกอบ และประเด็นตามคํารองที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยแลว เห็นวา ในสวนของการกําหนดประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยนั้น
แมวารายงานกระบวนพิจารณาของศาลแขวงดุสิต ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ ศาลแขวงดุสิตระบุวา
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จะตองใชมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา ฯ บังคับแกคดี
โดยมิไดกลาวถึงมาตรา ๔ แตอยางใด แตเนื่องจากมาตรา ๔ เปนบทบัญญัติที่หามบุคคลประกอบอาชีพ
คาของเกา เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต และมาตรา ๑๒ เปนบทบัญญัติความผิด
และโทษสําหรับผูประกอบอาชีพคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต ดังนั้น การพิจารณาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ตามคํารองวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม จึงตองพิจารณาวินิจฉัยทั้งมาตรา ๔ และมาตรา ๑๒
และเมื่อพิจารณาคํารองฉบับลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘ ซึ่งผูรองไดอางมาตรา ๔ และมาตรา ๑๒
ทั้งมาตรา แตรายละเอียดที่โตแ ยงวา ขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญนั้น ผูรองโตแ ยงเพียงเฉพาะกรณี
การคาของเกาตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) และตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งเทานั้น สวนมาตรา ๔
วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง และมาตรา ๑๒ วรรคสอง ผูรองไมไดโตแยงวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แตอยางใด หรือเพราะเหตุใด และไมไดบรรยายหรือระบุเรื่องอันเปนเหตุใ หตองใชสิทธิพรอมทั้ง
ขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่เกี่ยวของและระบุความประสงคจะใหศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการอยางใด
พรอมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจง จึงไมเปนไปตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๖ (๓) และ (๔) บัญญัติไว ศาลรัฐธรรมนูญไมจําตองวินิจฉัย
ในสวนที่ผูรองมิไดโตแยงไว
ดังนั้น ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยจึงมีวา พระราชบัญญัติควบคุมการขาย
ทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ และมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙ “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
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บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๕๐ “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชน
ในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน”
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔
“มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ของเก า” หมายความว า ทรัพ ยที่ เสนอขาย แลกเปลี่ย น หรือ จํา หน ายโดยประการอื่ น
อยางทรัพยที่ใชแลว ทั้งนี้รวมถึงของโบราณดวย
ฯลฯ”
“มาตรา ๔ หามมิใหบุคคลใดประกอบการอาชีพดังตอไปนี้ โดยมิไดรับอนุญาตสําหรับกิจการนั้น ๆ
จากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
(๑) การขายทอดตลาด นอกจากการขายทอดตลาดซึ่งเจาหนาที่ของรัฐบาลเปน ผูขายหรือ
การขายทอดตลาดเพื่อประโยชนของสมาคมหรือสาธารณประโยชน ซึ่งรัฐมนตรีสั่งเปนหนังสือใหยกเวน
เฉพาะกรณี
(๒) การคาของเกา นอกจากการคาของเกาบางประเภทหรือบางชนิดซึ่งรัฐมนตรีไดประกาศ
ยกเวนในราชกิจจานุเบกษา
ของเกาซึ่งรัฐมนตรีไดประกาศยกเวนดังกลาวในวรรคกอน เมื่อเห็นสมควร รัฐมนตรีจะประกาศ
เพิกถอนการยกเวนเสียทั้งหมด หรือแตเพียงบางประเภท บางชนิดก็ได ผูคาของเกาประเภทหรือชนิด
ซึ่งไดมีประกาศเพิกถอนการยกเวนดังกลาวแลว จําตองรับใบอนุญาตภายในกําหนดสามสิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป”
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“มาตรา ๑๒ ผูใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับใบอนุญาตหรือ
ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาภายหลังที่ไดมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๙
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหรือคาของเกา
ประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๐
วรรคหนึ่ง บัญญัติใหการรับรองเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม ทําใหประชาชนมีหลักประกันที่จะเลือกประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพได
อยางเสรี โดยที่ไมมีใครมาบังคับ ไมถูกกีดกันไมใหมีโอกาสในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ
แขงขัน กับผูป ระกอบกิจการรายอื่น ทําใหเกิดการแขงขัน โดยเสรีอยางเปน ธรรม แตรัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๕๐ วรรคสอง เปนบทบัญญัติใหจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและ
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค
การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครอง
ผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือ
เพื่อปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน แตอยางไรก็ตาม การจํากัดเสรีภาพ
ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมจะจํากัดไดเทาที่จําเปน
และกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได นอกจากนี้กฎหมายที่จํากัดสิทธิและ
เสรีภาพดังกลาวตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจงตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติไว
สําหรับพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ เปนกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเพื่อควบคุมกิจการการขายทอดตลาดและคาของเกาใหดีขึ้น โดยมีบทบัญญัติกําหนดใหบุคคล
ที่ประสงคจะประกอบอาชีพคาของเกาตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ตามมาตรา ๔
วรรคหนึ่ง (๒) โดยมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหบุคคลที่ประกอบอาชีพคาของเกาโดยไมไดรับใบอนุญาต
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ถือเปนความผิดและตองระวางโทษ และเพื่อประโยชนในการควบคุมพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนด
ลักษณะตองหามของบุคคลที่จะขอใบอนุญาตประกอบอาชีพคาของเกาไวในมาตรา ๖ ซึ่งจะตองเปนผูที่
ไมเคยตองโทษจําคุกในความผิดที่เกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตรา ปลอมดวงตรา ความผิดฐานลักทรัพย
วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย กรรโชกทรัพย ฉอโกง ความผิดฐานรับของโจร เปนตน นอกจากนี้
บทบัญญัติมาตรา ๘ กําหนดใหผูคาของเกาตองปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการแสดงใบอนุญาตทําการคา
การจัดทําสมุดบัญชีสําหรับการคาและจดรายการขอสําคัญทั้งปวงแหงการคาลงไวทุกราย การจัดทํา
เลขลํ าดับเปน เครื่องหมายปดไวที่ของใหต รงกั บเลขลําดับ ในสมุดบัญ ชีแ ละการกําหนดใหแ จงแก
เจาหนาที่ตํารวจหรือนายตรวจ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยที่มีผูมาเสนอหรือโอนใหนั้นเปนทรัพย
ที่ไดมาโดยทางทุจริต บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวจึงมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการประกอบอาชีพ
คาของเกามิใหเปนกิจการที่สนับสนุนการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยโดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยอันเปน
สมบัติที่สําคัญของชาติ คือ โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และเปนบทบัญญัติที่สนับสนุนการปองกันและปราบปราม
การกระทําความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยของเจาหนาที่ตํารวจ อีกทั้งเปนกฎหมายเพื่อการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
คาของเกาใหดีขึ้น และเพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคที่อาจไดรับผลกระทบจากการซื้อทรัพยที่ไดมาจาก
การกระทําความผิด ดังนั้น พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา ฯ จึงเปนกฎหมายเฉพาะ
เพื่อประโยชนใ นการรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน เพื่อการจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ และเพื่อการคุมครองผูบริโภค
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา ฯ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒)
ที่หามมิใหบุคคลใดประกอบอาชีพคาของเกาโดยมิไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
และมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติใหผูใดประกอบอาชีพคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาตเปนความผิดและ
ตองระวางโทษแลว เห็นวา บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
คาของเกา เพราะกําหนดใหผูที่จะประกอบอาชีพคาของเกาตองขอใบอนุญาตและไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเสียกอนจึงจะประกอบอาชีพได หากผูใดประกอบอาชีพคาของเกาโดยไมมี
ใบอนุญาตยอมเปนความผิดและระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนด แตอยางไรก็ตาม บทบัญญัติดังกลาว
เปนเพียงมาตรการในการควบคุมตรวจสอบตามที่กฎหมายกําหนด โดยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

กฎหมาย คือ เพื่อการควบคุมการประกอบอาชีพคาของเกามิใหเปนกิจการที่สนับสนุนการกระทําความผิด
ที่เกี่ยวกับทรัพย และเพื่อการจัดระเบียบการประกอบอาชีพคาของเกาใหดีขึ้น รวมทั้งเพื่อการคุมครอง
ผูบริโภค จึงเปนบทบัญญัติจํากัดเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพการคาของเกาที่อาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายเฉพาะตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง บัญญัติไวแลว แมวา
บทบัญญัติดังกลาวกระทบกระเทือนตอเสรีภาพของบุคคลที่ประสงคจะประกอบอาชีพคาของเกาแตก็เปน
การกระทบกระเทือนตอเสรีภาพเทาที่จําเปนไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงเสรีภาพ และมีผลใชบงั คับ
เปน การทั่วไปที่ไมมุงหมายใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
นอกจากนี้ยังเปนมาตรการที่กอใหเกิดประโยชนแกมหาชนยิ่งกวากอใหเกิดความเสียหายแกเอกชน
ดังนั้น พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา ฯ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒)
และมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง จึงเปนบทบัญญัติที่เปน ไปตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง
ที่รับรองไววา ใหจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อประโยชนใ นการรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน เพื่อการจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ และเพื่อการคุมครองผูบริโภค และยังเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จํากัดเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพเทาที่จําเปน และไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงเสรีภาพนั้น โดยมีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไปกับบุคคลที่ประสงคจะประกอบอาชีพคาของเกา ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจงตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติใหการรับรองไว
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติ
ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) ซึ่งแกไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ และ
มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหนาที่
ประธานที่ประชุมคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนพดล เฮงเจริญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายศักดิ์ เตชาชาญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอภัย จันทนจุลกะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

