สรุ ปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๔๙
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เรื่อง

พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ าของเก่ า พุทธศั กราช ๒๔๗๔ มาตรา ๔ วรรค
หนึ่ง (๒) ซึ่ งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ าของเก่ า (ฉบับที่
๒) พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๑ มาตรา ๓ และมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ ง ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ าของเก่ า (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓
ขัดหรือแย้ งต่ อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม่

๑. ความเป็ นมาและข้ อเท็จจริงโดยสรุป
พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ ายคดีศาลแขวง ๒ (แขวงดุสิต) ได้ฟ้องนายธวัชชัย
บัวคลี่ เป็ นจําเลยต่อศาลแขวงดุสิตในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๕๗๗/๒๕๔๘ โดยอ้างว่า จําเลยได้บงั อาจ
ประกอบอาชีพค้าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้ว อันเป็ นการค้าของเก่า โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุ ญาต และขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจําเลยตามพระราชบัญญัติควบคุมการขาย
ทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๒
จําเลยให้การปฏิเสธฟ้ องของโจทก์ และยืน่ คําร้องต่อศาลแขวงดุสิต โต้แย้งว่า พระราชบัญญัติ
ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ฯ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๒ ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา
๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ศาลแขวงดุสิตจึงให้ส่งคําร้องและความเห็นของศาลเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
๒. ประเด็นเบือ้ งต้ น
ศาลรั ฐธรรมนู ญพิจารณาแล้ว เห็ นว่า ศาลแขวงดุ สิตจะใช้บทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่ผูร้ ้ อง
โต้แย้งว่าขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนู ญบังคับแก่คดี กรณี จึงเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔
วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอาํ นาจรับคําร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
๓. ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรั ฐธรรมนู ญพิจารณาคําร้ อง เอกสารประกอบ และประเด็นตามคําร้ องที่ ขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแล้ว กําหนดประเด็นที่ตอ้ งพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติควบคุมการขาย
ทอดตลาดและค้า ของเก่ า พุ ท ธศัก ราช ๒๔๗๔ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ ง (๒) ซึ่ งแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย

๒

พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ และมาตรา
๑๒ วรรคหนึ่ ง ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรื อไม่
พิจารณาแล้ว เห็นว่า รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา
๕๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การรับรองเสรี ภาพในการประกอบกิจการหรื อประกอบอาชีพและการแข่งขันโดย
เสรี อย่างเป็ นธรรม ทําให้ประชาชนมีหลักประกันที่จะเลือกประกอบกิจการหรื อประกอบอาชีพได้อย่างเสรี
โดยที่ไม่มีใครมาบังคับ ไม่ถูกกีดกันไม่ให้มีโอกาสในการประกอบกิจการหรื อประกอบอาชีพแข่งขันกับผู ้
ประกอบกิจการรายอื่น ทําให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม แต่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง
เป็ นบทบัญญัติให้จาํ กัดเสรี ภาพในการประกอบกิจการหรื อประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ น
ธรรมได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ
หรื อเศรษฐกิจของประเทศ การคุม้ ครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรี ยบร้อยหรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค การผังเมือง การ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติหรื อสิ่ งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรื อเพื่อป้ องกันการผูกขาด หรื อขจัด
ความไม่เป็ นธรรมในการแข่งขัน แต่อย่างไรก็ตาม การจํากัดเสรี ภาพในการประกอบกิจการหรื อประกอบ
อาชีพและการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรมจะจํากัดได้เท่าที่จาํ เป็ นและกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่ ง
สิ ทธิ และเสรี ภาพนั้นมิได้ นอกจากนี้ กฎหมายที่จาํ กัดสิ ทธิ และเสรี ภาพดังกล่าวต้องมีผลใช้บงั คับเป็ นการ
ทั่ว ไป ไม่ มุ่ ง หมายให้ใ ช้บ ัง คับ แก่ ก รณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง หรื อ แก่ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง เป็ นการเจาะจงตามที่
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติไว้
สําหรั บพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่ า พุทธศักราช ๒๔๗๔
เป็ นกฎหมายที่ ต ราขึ้ น เพื่ อ ควบคุ ม กิ จ การการขายทอดตลาดและค้า ของเก่ า ให้ดี ข้ ึ น โดยมี บ ทบัญ ญัติ
กํา หนดให้ บุ ค คลที่ ป ระสงค์จ ะประกอบอาชี พ ค้า ของเก่ า ต้อ งได้รั บ ใบอนุ ญ าตจากเจ้า พนัก งานผูอ้ อก
ใบอนุญาต ตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) โดยมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้บุคคลที่ประกอบอาชีพค้า
ของเก่ าโดยไม่ได้รับใบอนุ ญาต ถือเป็ นความผิดและต้องระวางโทษ และเพื่อประโยชน์ในการควบคุม
พระราชบัญญัติดงั กล่าวกําหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะขอใบอนุญาตประกอบอาชีพค้าของเก่าไว้ใน
มาตรา ๖ ซึ่ งจะต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยต้องโทษจําคุกในความผิดที่เกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตรา ปลอมดวง
ตรา ความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกง ความผิดฐานรับ
ของโจร เป็ นต้น นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตรา ๘ กําหนดให้ผคู ้ า้ ของเก่าต้องปฏิบตั ิในเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
แสดงใบอนุ ญาตทําการค้า การจัดทําสมุดบัญชีสาํ หรับการค้าและจดรายการข้อสําคัญทั้งปวงแห่ งการค้าลง
ไว้ทุ ก ราย การจัด ทํา เลขลํา ดับ เป็ นเครื่ อ งหมายปิ ดไว้ที่ ข องให้ต รงกับ เลขลํา ดับ ในสมุ ด บัญ ชี แ ละการ
กําหนดให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตาํ รวจหรื อนายตรวจ เมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าทรัพย์ที่มีผมู ้ าเสนอหรื อโอนให้

๓

นั้นเป็ นทรั พย์ที่ได้มาโดยทางทุจริ ต บทบัญญัติแห่ งกฎหมายดังกล่าวจึ งมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อควบคุ มการ
ประกอบอาชีพค้าของเก่ามิให้เป็ นกิจการที่สนับสนุนการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพย์อนั เป็ นสมบัติที่สําคัญของชาติ คือ โบราณวัตถุ หรื อศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน
โบราณวัตถุ หรื อศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ และเป็ นบทบัญญัติที่สนับสนุนการป้ องกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ อีกทั้งเป็ นกฎหมายเพื่อการจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพค้าของเก่าให้ดีข้ ึน และเพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่อาจได้รับผลกระทบจากการซื้ อ
ทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทําความผิด ดังนั้น พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ฯ จึง
เป็ นกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อการ
จัดระเบียบการประกอบอาชีพ และเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ฯ มาตรา ๔ วรรค
หนึ่ ง (๒) ที่ ห้ามมิ ให้บุคคลใดประกอบอาชี พค้าของเก่ าโดยมิ ได้รับใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานผูอ้ อก
ใบอนุญาต และมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ที่บญั ญัติให้ ผูใ้ ดประกอบอาชีพค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ น
ความผิดและต้องระวางโทษแล้ว เห็นว่า บทบัญญัติดงั กล่าวเป็ นบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่จาํ กัดเสรี ภาพใน
การประกอบอาชีพค้าของเก่า เพราะกําหนดให้ผทู ้ ี่จะประกอบอาชีพค้าของเก่าต้องขอใบอนุญาตและได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาตเสี ยก่อนจึงจะประกอบอาชีพได้ หากผูใ้ ดประกอบอาชีพค้าของเก่า
โดยไม่มีใบอนุ ญาตย่อมเป็ นความผิดและระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนด แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติ
ดังกล่าวเป็ นเพียงมาตรการในการควบคุมตรวจสอบตามที่กฎหมายกําหนด โดยเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของกฎหมาย คือ เพื่อการควบคุ มการประกอบอาชี พค้าของเก่ ามิให้เป็ นกิ จการที่ สนับสนุ นการกระทํา
ความผิดที่เกี่ ยวกับทรั พย์ และเพื่อการจัดระเบียบการประกอบอาชี พค้าของเก่ าให้ดีข้ ึน รวมทั้งเพื่อการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค จึ งเป็ นบทบัญญัติจาํ กัดเสรี ภาพของบุคคลในการประกอบอาชี พการค้าของเก่ าที่อาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายเฉพาะตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง บัญญัติไว้แล้ว แม้ว่า
บทบัญญัติดงั กล่าวกระทบกระเทือนต่อเสรี ภาพของบุคคลที่ประสงค์จะประกอบอาชี พค้าของเก่าแต่ก็เป็ น
การกระทบกระเทือนต่อเสรี ภาพเท่าที่จาํ เป็ นไม่กระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่ งเสรี ภาพ และมีผลใช้บงั คับ
เป็ นการทั่ว ไปที่ ไ ม่ มุ่ ง หมายใช้บ ัง คับ แก่ ก รณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง หรื อ แก่ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง เป็ นการเจาะจง
นอกจากนี้ยงั เป็ นมาตรการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนยิง่ กว่าก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่เอกชน
ดังนั้น พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ฯ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ ง
(๒) และมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ ง จึงเป็ นบทบัญญัติที่เป็ นไปตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ที่
รับรองไว้ว่า ให้จาํ กัดเสรี ภาพในการประกอบอาชีพได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายเฉพาะ
เพื่อประโยชน์ในการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดี ของประชาชน เพื่อการจัดระเบี ยบการ
ประกอบอาชี พ และเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และยังเป็ นบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่จาํ กัดเสรี ภาพในการ

๔

ประกอบอาชีพเท่าที่จาํ เป็ น และไม่กระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่ งเสรี ภาพนั้น โดยมีผลใช้บงั คับเป็ นการ
ทัว่ ไปกับบุคคลที่ประสงค์จะประกอบอาชีพค้าของเก่า ไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณี ใดกรณี หนึ่ งหรื อแก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นการเจาะจง ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติให้การรับรองไว้
๔. ผลคําวินิจฉั ยของศาลรั ฐธรรมนู ญ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท์ วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้า
ของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขาย
ทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ และมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ ง ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ขดั หรื อแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
_________________________

หมายเหตุ
๒๕๔๙

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๘ ก วันที่ ๒๘ มิถุนายน

