
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติ 
ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา 

พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
---------- 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราช

โองการดํารัสเหนือเกลา ฯ ส่ังวา 
 
โดยที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควรควบคุมกิจการขายทอดตลาดและคาของเกาใหดีขึ้น 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยบทมาตราตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัตคิวบคุมการขายทอดตลาดและ

คาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔” 
 
มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี ้
“ของเกา” หมายความวา  ทรัพยที่เสนอขาย แลกเปล่ียน หรือจําหนายโดยประการอื่น

อยางทรัพยท่ีใชแลว ทั้งนี้รวมถึงของโบราณดวย 
“เสนาบดี” หมายความวา  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๔๒  หามมิใหบุคคลใดประกอบการอาชีพดังตอไปนี้ โดยมิไดรับอนุญาตสําหรับ

กิจการนั้น ๆ จากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 
(๑) การขายทอดตลาด นอกจากการขายทอดตลาดซึ่งเจาหนาที่ของรัฐบาลเปนผูขาย 

หรือการขายทอดตลาดเพื่อประโยชนของสมาคมหรือสาธารณประโยชน ซ่ึงรัฐมนตรีส่ังเปนหนังสือให
ยกเวนเฉพาะกรณี 

(๒) การคาของเกา นอกจากการคาของเกาบางประเภทหรือบางชนิดซึ่งรัฐมนตรีได
ประกาศยกเวนในราชกิจจานเุบกษา 

ของเกาซึ่งรัฐมนตรีไดประกาศยกเวนดังกลาวในวรรคกอน เม่ือเห็นสมควร รัฐมนตรีจะ
ประกาศเพิกถอนการยกเวนเสียทั้งหมด หรือแตเพียงบางประเภท บางชนิดก็ได ผูคาของเกาประเภทหรือ

                                                           
๑ รก.๒๔๗๔/-/๗๒/๒๔ พฤษภาคม ๒๔๗๔ 
๒ มาตรา ๔ แกไขโดยพระราชบัญญติัควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับท่ี ๒)        

พ.ศ. ๒๔๘๑ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ชนิดซึ่งไดมีประกาศเพิกถอนการยกเวนดังกลาวแลว จําตองรับใบอนุญาตภายในกําหนดสามสิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
มาตรา ๕  คํารองขอใบอนุญาตประกอบการอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกานั้น ทาน

ใหทําตามแบบที่ระบุไวในกฎเสนาบดีและย่ืนตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 
 
มาตรา ๖๓  หามมิใหออกใบอนุญาตใหแกผูรองขอตามความในมาตรา ๕ เวนแตผูนั้นจะ

มีคุณสมบัติและพื้นความรูดังตอไปนี้ 
(๑) มีอายุ ๒๐ ปบริบูรณขึ้นไป 
(๒) มีความรูหนังสือไทยพออานออกเขียนได 
(๓) เปนผูท่ีไมเคยตองโทษจําคุกตามกฎหมายลักษณะอาญา ภาค ๒ สวนท่ี ๕หมวดท่ี ๕ 

หมวดท่ี ๖ หมวดท่ี ๗ หมวดท่ี ๘ และสวนท่ี ๙ หมวดท่ี ๑ หมวดท่ี ๒ หมวดท่ี ๓ หมวดท่ี ๔ หมวดท่ี ๕ 
และหมวดท่ี ๖ 

 
มาตรา ๖ ทวิ๔  ใบอนุญาตประกอบการอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาหากสูญ

หายไปในกรณีใดก็ตาม ใหผูรับใบอนุญาตไปขอรับใบแทนใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแตวันสูญหาย 

 
มาตรา ๗  ผูทอดตลาดตอง 
(ก) แสดงคําแจงความแหงการขายทุกคราวไว ณ สถานที่ขายใหเห็นไดแจง 
(ข) อยู ณ ท่ีขายในเวลาขายทอดตลาดและพรอมท่ีจะแสดงใบอนุญาตตอนายตรวจ เม่ือ

เรียกตรวจ 
(ค) มีสมุดบัญชีสําหรับการขายทุกคราว และจดรายการขอสําคัญท้ังปวงแหงการขาย  

นั้น ๆ ลงไว 
(ฆ) แจงวันและสถานท่ีขายใหนายตรวจทราบลวงหนาอยางนอยสามวันเต็ม 
(ง) แสดงนามของตนและคําวา “ผูทอดตลาด” ไวเหนือประตูชั้นนอกแหงสํานักงาน 
เพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชน ถานายตรวจประสงคจะทราบรายการขอสําคัญอัน

เก่ียวกับทรัพยท่ีขายและไดมีหนังสือแสดงความประสงคน้ีแลว ทานวาผูทอดตลาดตองบอกรายการที่
ประสงคนั้น 

 

                                                           
๓ มาตรา ๖ แกไขโดยพระราชบัญญติัควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับท่ี ๔)        

พ.ศ. ๒๔๙๕ 
๔ มาตรา ๖ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๔๙๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๘๕  ผูคาของเกา ตอง 
(ก) แสดงนามของตนและคําวา ผูคาของเกา ไว ณ ท่ีทําการคาของตน พรอมท้ัง

ใบอนุญาตในที่อันเห็นไดแจง 
(ข) มีสมุดบัญชีสําหรับการคาของตนและจดรายการขอสําคัญทั้งปวงแหงการคาลงไวทุก

ราย สมุดบัญชีตามที่กลาวนี้ตองทําตามแบบและนํามาใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตลงนามและ
ประทับตรากอนทุกเลม 

(ค) แจงแกเจาหนาที่ตํารวจ หรือนายตรวจ เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยที่มีผูมาเสนอ
หรือโอนใหตนนั้นเปนทรัพยที่ไดมาโดยทางทุจริต 

(ฆ) ทําเลขลําดับเปนเครื่องหมายปดไวที่ของใหตรงกับเลขลําดับในสมุดบัญชีเพื่อสะดวก
ในการสํารวจ 

 
มาตรา ๙๖  ใหเจาพนักงานมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวา ผูรับอนุญาตขาด

คุณสมบัติตามท่ีระบุไวในมาตรา ๖ (๑) (๒) หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตามความผิดซ่ึงไดระบุ
ไวตามมาตรา ๖ (๓) หรือตองคําพิพากษาในฐานทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ถงึสองครั้งในป
เดียวกัน 
 

มาตรา ๑๐  เมื่อเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตที่ออกใหแลวก็ด ีทานวาเสนาบดีจะส่ังเปล่ียนแปลงคําส่ังของเจาพนักงานก็ได แตผูรองหรือผูรับ
ใบอนุญาตตองยื่นคํารองตอเสนาบดีภายในสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําบอกกลาวคําสั่งของเจาพนักงานเปน
ตนไป 

 
มาตรา ๑๑๗  ทานวาใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้เปนใบอนุญาตเฉพาะตัว โอนกัน

ไมได และสมบูรณเพียงวันที่ ๓๑ ธันวาคมทุกป 
 
มาตรา ๑๒๘  ผูใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับใบอนุญาต

หรือประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาภายหลังที่ไดมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๙ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
                                                           

๕ มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญติัควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับท่ี ๔)         
พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๖ มาตรา ๙ แกไขโดยพระราชบัญญติัควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับท่ี ๔)        
พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๗ มาตรา ๑๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับท่ี ๓)      
พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๘ มาตรา ๑๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับท่ี ๕)      
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหรือคา
ของเกา ประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปะวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

 
มาตรา ๑๒ ทวิ๙  ผูรับใบอนุญาตผูใด ทําการขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยใบอนุญาต

ขาดอายุหรือทําการขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ ทวิ มาตรา ๗ มาตรา ๘(ก) 
(ข) (ฆ) หรือมาตรา ๑๓ หรือฝาฝนกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองพันบาท 

 
มาตรา ๑๒ ตรี๑๐  ผูรับใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาผูใดไมแจง

แกเจาหนาที่ตํารวจ หรือนายตรวจ ทันทีเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยท่ีมีผูมาเสนอหรือโอนใหตนน้ัน
เปนทรัพยท่ีไดมาโดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึง
สามหมื่นบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําเกี่ยวกับทรัพยอันเปนโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๒ จัตวา๑๑  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน

นิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 

 
มาตรา ๑๓๑๒  ในระหวางตั้งแตพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก นายตรวจและเจา

พนักงานซึ่งรัฐมนตรีตั้งใหมีหนาท่ีควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา ชอบที่จะเขาตรวจใบอนุญาต 
สมุดบัญช ีและทรัพยส่ิงของในรานคาได ผูรับใบอนุญาตตองนําใบอนุญาต สมุด บัญช ีและทรัพยส่ิงของ
ตามที่เรียกตรวจ ออกใหตรวจโดยทันที 

                                                           
๙ มาตรา ๑๒ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐ มาตรา ๑๒ ตรี เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๑๑ มาตรา ๑๒ จัตวา เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา       

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒ มาตรา ๑๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับท่ี ๔)     

พ.ศ. ๒๔๙๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๔  บุคคลใดประกอบการอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาอยูในวัน
ประกาศใชพระราชบัญญัตินี ้ทานใหย่ืนคํารองขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดสามเดือนนับแตวันใช
พระราชบัญญัตินี้เปนตนไป 

 
มาตรา ๑๕  ใหเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎเสนาบด ีตั้งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต และนายตรวจกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และวาดวยกิจการอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามบทแหง
พระราชบัญญัตินี ้

กฎเสนาบดีนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
ประกาศมา ณ วันที ่๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๔ เปนปที่ ๗ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

อัมพิกา/แกไข 
๔/๓/๔๕ 

B+A (C) 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑๑๓ 
 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี ้
อัมพิกา/แกไข 
๔/๓/๔๕ 

B+A (C) 
 
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๔๑๔ 

 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

นี ้
 

ดวงใจ/แกไข 
๓ ต.ค. ๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๕๑๕ 

ดวงใจ/แกไข 
๓ ต.ค. ๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๕๑๖ 
 
หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่บทกําหนดโทษและอัตราโทษใน
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา  พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๙๕ ไดกาํหนดไวไม
เหมาะสมและมีอัตราโทษตํ่า  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเปนบทกําหนดโทษเกี่ยวกับการขายทอดตลาด
หรือคาของเกาประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถ ุ 
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

                                                           
๑๓ รก.๒๔๘๒/-/๕๑๒/๑ พฤษภาคม ๒๔๘๒ 
๑๔ รก.๒๔๘๔/-/๑๕๐๔/๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๔ 
๑๕ รก.๒๔๙๕/๕๔/๑๐๔๓/๙ กันยายน ๒๔๙๕ 
๑๖ รก.๒๕๓๕/๑๖/๑๔/๔ มีนาคม ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อัมพิกา/แกไข 
๔/๓/๔๕ 

B+A (C) 
พัชรินทร/เนติมา  จัดทํา 
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖ 
 


