ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2533
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3
-----------------------เพื่อให้การควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของ
เก่า พ.ศ.2533”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“อาเภอ” หมายความรวมถึง กิ่งอาเภอ
“จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
“หน่วยรับเรื่องราวคาร้องขออนุญาต” หมายความถึง
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กรมการปกครอง
(2) ในเขตจังหวัดอื่น ได้แก่ ที่ทาการปกครองอาเภอ และที่ทาการปกครองกิ่งอาเภอ
ข้อ 5 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวดที่ 1
การอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ข้อ 6 ผู้ ป ระสงค์จ ะประกอบอาชีพ ขายทอดตลาดหรือ ค้า ของเก่า ให้ ยื่ นคาร้อ งขอใบอนุญ าตขาย
ทอดตลาดและค้าของเก่า ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
การยื่นคาร้องขอใบอนุญาต ผู้ขอต้องยื่นคาขอใบอนุญาตด้วยตนเอง จะมอบผู้ใดทาการแทนไม่ได้
ข้อ 7 ให้ ห น่ ว ยรั บ เรื่ องราวคาร้ อ งขออนุ ญาต เป็ นผู้ รับ เรื่อ งราวคาร้ องขออนุ ญาตขายทอดตลาด
และค้าของเก่า จากผู้ขอใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการขอใบอนุญาต ดังนี้
(1) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสื อสาคัญ ประจาตัวคนต่างด้าว พร้อมใบประกอบธุรกิจและ
สาเนา
(2) ทะเบียนบ้าน และสาเนา
(3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป
(4) ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสาเนา
(5) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ทาการค้า หรือหลักฐานการเป็นเจ้าของสถานที่ทาการค้าหรือสัญญาเช่า
(6) ใบอนุญาตจากกรมศิลปากร และสาเนา กรณีประกอบอาชีพขายทอดตลาด หรือค้าของเก่าประเภท
โบราณวัตถุ หรือศิล ปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้ว ยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิล ปะวัตถุ
และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ข้อ 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 3 พ.ศ.2548

ข้อ 8 ให้หน่วยรับเรื่องราวคาร้องขออนุญาต ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตว่า
ครบถ้วนตามมาตรา 6 และตรวจอาคารสถานที่ตั้ง ตลอดจนสถานที่เก็บทรัพย์สินการขายทอดตลาด
และ
ค้าของเก่าว่าเหมาะสมหรือไม่ กับทาแผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้ง และให้พิมพ์ ลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ของ ผู้ขอ
ใบอนุญาตส่งไปตรวจสอบยังแผนกพิมพ์ลายนิ้วมือ กองทะเบียนประวัติอาชญากร กรมตารวจ เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติ ตามมาตรา 6 (3)
“ข้อ 9 ให้หน่วยรับเรื่องราวคาร้องขออนุญาตเสนอเรื่องราว พร้อมความเห็นไปให้เจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตพิจารณาสั่งการภายในสิบวันทาการ นับแต่วันรับคาร้องขออนุญาต
ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามวันทาการนับแต่วันได้รับการ
เสนอเรื่องราวขออนุญาต รายใดที่ขัดข้องไม่สามารถดาเนินการให้เสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าวให้บันทึก
เหตุขัดข้องไว้ในคาร้องขออนุญาตนั้นด้วย”
ข้อ 10 เมื่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตสั่งการหรือออกใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตาม
แบบที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ ให้แจ้งการอนุญาตพร้อมส่งใบอนุญาตและเรื่องคืนหน่วยรับเรื่องราว คาร้อง
ขออนุญาตเพื่อให้หน่วยรับเรื่องราวคาร้องขออนุญาตแจ้งให้ผู้ขอใบอนุญาตทราบเพื่อชาระค่าธรรมเนียมและรับ
ใบอนุญาตภายในเจ็ดวัน
“ข้อ 11 เงินค่าธรรมเนียมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และนาเงินส่งคลังในหน้าที่ของอาเภอ กิ่งอาเภอ พ.ศ.2520
และระเบียบ
ว่าด้วยวิธีนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2520”
“ข้อ 12 ในกรณีที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต สั่งไม่อนุญาตการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ให้แจ้ง
การไม่ อ นุ ญ าต ให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตทราบภายในห้ า วั นท าการนั บแต่ วัน ที่ เจ้ า พนัก งานผู้ ออกใบอนุ ญาตมีค าสั่ ง
ท้ายหนั งสื อแจ้ งให้ ร ะบุ ไว้ ด้ว ยว่า “หากผู้ ขอใบอนุญ าตต้องการอุทธรณ์คาสั่ งไม่อนุญาตต่อรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ให้ทาเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง และข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย และ
ยื่นคาอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคาสั่ง”
ข้อ 13 ในกรณีใบอนุ ญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าสู ญหายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ ผู้ รับ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบว่าใบอนุญาตสูญหาย หรือชารุด ให้หน่วย
รับเรื่องราวคาร้องขออนุญาตทาการสอบสวน และเสนอเรื่องถึงเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้หน่วยรับเรื่องราวคาร้องขออนุญาต แจ้งการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ
เพื่อรับใบแทนใบอนุญาต
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ใบอนุญาต และเขียนด้วยหมึกแดงตอนบนใบแทนใบอนุญาตนั้นว่า “ใบแทน”
ข้ อ 14 ใบอนุ ญ าตขายทอดตลาดและค้ า ของเก่ า ให้ ใ ช้ ไ ด้ จ นถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม ของปี ที่ อ อก
ใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต ต้องยื่นคาขออนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเก้าสิบวัน
ข้อ 9 ข้อ 11 และข้อ 12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 3 พ.ศ.2548
ข้อ 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 2 พ.ศ.2542

การพิจารณาการต่อใบอนุญาต ให้หน่วยรับเรื่องราวคาร้องขออนุญาต ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอต่อ
ใบอนุญาตเสียให้ถูกต้องตามมาตรา 6 และส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ขอต่อใบอนุญาตที่ผ่านการตรวจสอบ
จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สานักงานตารวจแห่งชาติแล้วให้ใช้ฉบับเดิมส่งให้กองทะเบียนประวัติอาชญา
กร สานักงานตารวจแห่งชาติ ตรวจสอบใหม่ได้ว่ามีประวัติเพิ่มเติมอะไรบ้าง เว้นแต่แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือฉบับเดิม
ชารุด หรือมีกรณีสงสัย หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนนิติบุคคล ให้เรียกผู้ขอต่อใบอนุญาตไปพิมพ์ลายนิ้วมือใหม่
ให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร สานักงานตารวจแห่งชาติตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 6 (3) แล้วเสนอ
ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น จนถึงเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณี
เมื่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตสั่งการอย่างใด ให้หน่วยรับเรื่องราวคาร้องขออนุญาตดาเนินการตาม
ข้อ 10 หรือ ข้อ 12 แล้วแต่กรณี
ข้ อ 15 ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตขายทอดตลาดและค้ า ของเก่ า ผู้ ใ ดประสงค์ ที่ จ ะเลิ ก ประกอบอาชี พ ขาย
ทอดตลาดหรือค้าของเก่า ให้แจ้งการขอเลิกต่อหน่วยรับเรื่องราวคาร้องขออนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
พร้อมทั้งนาใบอนุญาตเดิมส่งคืนด้วย
ให้หน่วยรับเรื่องราวคาร้องขออนุญาต เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงเจ้าพนักงาน ผู้
ออกใบอนุญาตทราบ และจาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนควบคุม
หมวด 2
การตรวจการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ข้อ 16 ให้นายตรวจควบคุมดูแลผู้ขายทอดตลาดและค้าของเก่าที่มีอยู่ในท้องที่ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 ถ้าปรากฏว่า ผู้ขายทอดตลาด
และผู้ค้าของเก่าปฏิบัติไม่ถูกต้อง และเข้าลักษณะความผิดที่ต้องเปรียบเทียบปรับ ตามมาตรา 12 ให้นายตรวจ
บันทึกความผิดส่งสถานีตารวจดาเนินการเปรียบเทียบปรับแล้วรายงายผลการดาเนินคดีให้เจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตทราบ
ข้อ 17 กรณีนายตรวจตรวจพบผู้ขายทอดตลาดหรือผู้ค้าของเก่ารายใด ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 6
หรือกระทาความผิดตามมาตรา 9 ให้นายตรวจรายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
จนถึงเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อพิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณี
ข้อ 18 การตรวจบัญชีและทรัพย์สินของการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามปกตินายตรวจต้อง
ตรวจอยู่เสมอและบันทึกการตรวจไว้เป็นหลักฐาน กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สิ่งของได้มาโยการทุจริตให้
รีบรายงานตามลาดับชั้นจนถึงเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อพิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณี
สมุดบัญชีขายทอดตลาดและค้าของเก่า ต้องจัดทาตามแบบท้ายระเบียบนี้ และนาไปให้เจ้าพนักงาน ผู้
ออกใบอนุญาตลงนามและประทับตราทุกเล่ม
ข้อ 19 การย้ายสถานประกอบอาชีพการขายทอดตลาด หรือค้าของเก่า จากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้นายตรวจทราบและยื่นคาขอย้ายสถานประกอบอาชีพล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน ให้
นายตรวจตรวจอาคารสถานที่ตั้งตลอดจนสถานที่เก็บทรัพย์สินว่าเหมาะสมหรือไม่ กับทาแผนที่สังเขปแสดง
สถานที่ตั้ง แล้วรายงานแสดงความเห็นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตสั่งการ หากได้รับอนุญาตให้แก้ไขรายการ
ในใบอนุญาตให้ถูกต้องตรงความเป็นจริง

หมวด 3
การสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตและการอุทธรณ์
“ข้อ 20 ในกรณีเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 12
ในกรณี เ จ้ า พนั ก งานผู้ อ อกใบอนุ ญ าตสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตที่ อ อกให้ แ ก่ ผู้ ข ออนุ ญ าตตามมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 ให้นาความในข้อ 12 มา
บังคับใช้โดยอนุโลม และรายงานเรื่องเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ
ด้วย”
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2533
ลงชื่อ นายบรรหาร ศิลปะอาชา
(นายบรรหาร ศิลปะอาชา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

