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เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการกําหนดราคาสินคาและปองกัน
การผูกขาด
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว โ ดยคํ า แนะนํ า และ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ
พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด
พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ธุรกิจ” หมายความวา กิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การ
บริการ หรือกิจการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่อาจใชในการอุปโภคหรือบริโภค รวมทั้งเอกสาร
แสดงสิทธิในสิ่งของ
“บริการ” หมายความวา การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใดๆ การใหใชหรือให
ประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงิน หรือผลประโยชนอื่น

๒

“จําหนาย” หมายความวา ขาย แลกเปลี่ยน ให จายแจก โอนสิทธิการครอบครอง
สินคาใหแกบุคคลอื่น หรือใหบริการ
“ผลิ ต ” หมายความว า ทํ า ผสม ปรุ ง ประกอบ ประดิ ษ ฐ แปรสภาพ เปลี่ ย นรู ป
ดัดแปลง คัดเลือก แบงบรรจุ รวมบรรจุ หรือทําการอยางใดอยางหนึ่งใหมีขึ้นซึ่งสินคาไมวาดวยวิธีใด
รวมทั้งการทําใหมีขึ้นซึ่งชื่อทางการคาหรือเครื่องหมายการคาสําหรับสินคานั้นไมวาจะทําเองหรือให
ผูอื่นทําใหก็ตาม
“ราคา” หมายความรวมถึง คาตอบแทนสําหรับการจําหนายดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ
หรือคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและ
บริการ หรือสํานักงานคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและ
บริการ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค
ราชการสวนทองถิ่น หรือกิจการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
คณะกรรมการวาดวยราคาสินคาและบริการ
มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ เรียกโดยยอวา
“กกร.” ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย
และเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนรองประธานกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิไมนอย
กวาสี่คนแตไมเกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยตองแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอ ย
กวากึ่งหนึ่งเปนกรรมการ และใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
ให กกร. ทําหนาที่คณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการสําหรับ
กรุงเทพมหานครดวย
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มาตรา ๘ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง จะได รั บ แต ง ตั้ ง เป น กรรมการต อ งไม เ ป น ข า ราชการ
การเมือง ผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมือง
มาตรา ๙ ให กกร. มีอํานาจหนาที่ในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร ดังตอไปนี้
(๑) ประกาศกําหนดใหสินคาหรือบริการใดเปนสินคาหรือบริการควบคุมตามมาตรา ๒๔
(๒) กําหนดมาตรการที่ใชสําหรับสินคาหรือบริการควบคุมตามมาตรา ๒๕
(๓) สั่งใหผูผลิตหรือผูจําหนายสินคาหรือบริการควบคุมแจงขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๖
(๔) ใหความเห็นชอบประกาศที่ออกตามมาตรา ๒๗
(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงราคาสินคาหรือบริการตาม
มาตรา ๒๘
(๖) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่ถือวาเปนการทําใหราคาต่ําเกินสมควร หรือสูง
เกินสมควร หรือทําใหเกิดความปนปวนซึ่งราคาของสินคาหรือบริการตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง
(๗) กําหนดระเบียบวาดวยการจายเงินสินบนและเงินรางวัลตามมาตรา ๓๓
(๘) เขากํากับดูแลและสั่งการเทาที่จําเปนเพื่อใหการผลิต หรือการจําหนายสินคา
หรือบริการควบคุมมีเพียงพอแกความตองการของประชาชน ในการนี้ กกร. อาจมอบหมายให กจร.
เลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่กระทําการแทนก็ได
(๙) พิจารณาเรื่องที่มีการรองเรียนวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย เนื่องจากการ
กระทําอันมีผลกระทบกระเทือนตอราคา
(๑๐) เชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ กกร.
มาตรา ๑๐ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สองป
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น อยูในตําแหนงเพื่อ
ดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๑๑ ใหนําความในมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙
มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช บั ง คั บ กั บ การแต ง ตั้ ง กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ การพ น จากตํ า แหน ง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม และใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ ดวย

๔

มาตรา ๑๒ ในจั ง หวั ด หนึ่ง นอกจากกรุง เทพมหานคร ให มีค ณะกรรมการส ว น
จังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการ เรียกโดยยอวา “กจร.” ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธานกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคนซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง
โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไมนอยกวาหนึ่งในสามเปนกรรมการ และพาณิชยจังหวัดเปน
กรรมการและเลขานุการ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามระเบียบที่ กกร. กําหนด
ให กจร. มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ในจังหวัดนั้น
มาตรา ๑๓ ให กจร. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ วรรคสอง มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ วรรค
สอง และมาตรา ๓๓
(๒) พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ มี ก ารร อ งเรี ย นว า ได รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ ความเสี ย หาย
เนื่องจากการกระทําอันมีผลกระทบกระเทือนตอราคา
(๓) เชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น
(๔) ปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งของ กกร. และปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่
กกร. มอบหมาย
การใชอํานาจตามวรรคหนึ่งของ กจร. จะขัดหรือแยงกับกรณีที่ กกร. กําหนดตาม
มาตรา ๙ ไมได
มาตรา ๑๔ ใหนํ าความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับ กจร. โดย
อนุโลม
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาสอบสวนหรือ
ศึกษา และเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนได และใหนํา
ความในมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๒
สํานักงานคณะกรรมการวาดวยราคาสินคาและบริการ
มาตรา ๑๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ
เรียกโดยยอวา “สํานักงาน กกร.” ขึ้นในกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย มีอธิบดีกรมการคา
ภายในเปนเลขาธิการ เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน และมี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินงานธุรการของ กกร. และคณะอนุกรรมการ และทําหนาที่เปนศูนยกลาง
ประสานงานกับ กจร.
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(๒) ศึกษา วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ราคาและการประกอบธุรกิจ
รวมทั้งเสนอโครงการ แผนงานหรือมาตรการเกี่ยวกับการกําหนดราคาสินคาและบริการตอ กกร.
(๓) ติด ตามความเคลื่ อ นไหวของราคาสิ น ค าหรือ บริ ก ารควบคุม และสอดส อ ง
พฤติการณของผูประกอบธุรกิจ แลวรายงานตอ กกร.
(๔) รับ เรื่ องที่มีก ารรอ งเรีย นวาไดรับความเดือ ดรอนหรือเสีย หายเนื่องจากการ
กระทําอันมีผลกระทบกระเทือนตอราคา
(๕) กําหนดระเบียบเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของสํานักงาน กกร.
(๖) ปฏิบัติการตามประกาศ ระเบียบ และมติของ กกร. และปฏิบัติการอื่นตามที่
กกร. มอบหมาย
มาตรา ๑๗ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคาและ
บริการ เรียกโดยยอวา “สํานักงาน กจร.” ขึ้นในทุกจังหวัด มีพาณิชยจังหวัดเปนหัวหนาสํานักงาน เปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินงานธุรการของ กจร. และคณะอนุ กรรมการซึ่ง กจร. แตงตั้ง และทํา
หนาที่ประสานงานกับ กกร.
(๒) ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) และ (๔) ในเขตจังหวัดนั้นแลวเสนอตอ
กจร.
(๓) กําหนดระเบียบเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของสํานักงาน กจร.
(๔) ปฏิบัติการตามประกาศ ระเบียบ และมติของ กกร. และ กจร. และปฏิบัติการ
อื่นตามที่ กจร. มอบหมาย
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา แจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ
หรือใหสงบัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา แตใน
กรณีที่ใหสงเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับตนทุน สูตร หรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการอื่นที่
มิใชสินคาหรือบริการควบคุมตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเลขาธิการหรือประธาน กจร. กอน
(๒) เขาไปในสถานที่ทําการ สถานที่ผลิต สถานที่จําหนาย สถานที่รับซื้อ สถานที่
เก็บสินคาของผูประกอบธุรกิจหรือของบุคคลใด หรือสถานที่อื่นที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการฝา
ฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือเขาไปในยานพาหนะของบุคคลใด หรือสั่งเจาของหรือผู
ควบคุมยานพาหนะใหหยุด หรือจอดเพื่อตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพือ่ ตรวจ
คนและยึดพยานหลักฐานหรือทรัพยสินที่อาจริบไดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือจับกุมผูกระทําความผิด
ที่เกี่ยวของกับการฝาฝนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ โดยไมตองมีหมายคนในกรณีดังตอไปนี้
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(ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําในสถานที่ หรือยานพาหนะ
(ข) บุ คคลที่ ไ ดก ระทํา ความผิด ซึ่ งหนา ขณะที่ถูก ไล จับ หนี เ ข า ไปหรื อมี เ หตุ อั น
แนนแฟนควรสงสัยวาไดซุกซอนอยูในสถานที่ หรือยานพาหนะ
(ค) เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาพยานหลักฐานหรือทรัพยสินที่อาจริบไดตาม
พระราชบัญญัตินี้อยูในสถานที่หรือยานพาหนะ ประกอบทั้งตองมีเหตุอันควรเชื่อวา เนื่องจากการเนิ่น
ชากวาจะเอาหมายคนมาได พยานหลักฐานหรือทรัพยสินจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําให
เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(ง) เมื่อผูจะตองถูกจับเปนเจาของสถานที่ หรือยานพาหนะและการจับนั้นมีหมายจับ
หรือจับไดโดยไมตองมีหมาย
ในการนี้ ใ ห มี อํา นาจสอบถามขอ เท็ จ จริ ง หรื อเรีย กบัญชี ทะเบี ย น เอกสาร หรื อ
หลัก ฐานอื่น จากผูป ระกอบธุ รกิ จ เจ า ของหรื อผู ค วบคุม ยานพาหนะ หรื อ จากบุค คลซึ่ง เกี่ย วข อ ง
ตลอดจนสั่งใหบุคคลดังกลาวซึ่งอยูในสถานที่หรือยานพาหนะนั้นปฏิบัติการเทาที่จําเปน
(๓) ในกรณีที่มีหลักฐานชัดแจงเปนที่เชื่อไดวามีการฝาฝนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา
๓๑ ใหมีอํานาจกัก อายัด หรือยึดสินคา ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิ ด แตก ารยึ ด สิ น ค า ยานพาหนะ เอกสารหรือหลัก ฐานตอ งได รับ อนุญ าตเปน หนั งสือ จาก
ประธานคณะกรรมการกอน
มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจํ าตัวตอ
บุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บั ต รประจํ า ตั ว ให เ ป น ไปตามแบบที่ รั ฐ มนตรี กํ า หนดโดย ประกาศใ น
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๑ หนังสือเรียกตามมาตรา ๑๘ (๑) ใหพนักงานเจาหนาที่นําสง ณ ภูมิลําเนา
หรือสถานที่ทําการของบุคคลซึ่งระบุไวในหนังสือเรียก ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตย
ตกหรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น หรือจะสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่นําสงตามวรรคหนึ่งแลว แตบุคคลซึ่งระบุไวในหนังสือ
เรียกปฏิเสธไมยอมรับหนังสือเรียกโดยปราศจากเหตุอันสมควร ใหพนักงานเจาหนาที่ขอใหพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจไปเปนพยาน เพื่อวางหนังสือเรียกไว ณ ที่นั้น แตถาไมพบบุคคลซึ่งระบุไวใน
หนังสือเรียก ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของบุคคลนั้น จะสงใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว
ซึ่งอยูหรือทํางานในบานเรือนหรือสถานที่ทําการนั้นก็ได และถาไมพบบุคคลใดหรือพบแตไมมี
บุคคลใดยอมรับไวแทนใหปดหนังสือเรียกนั้นไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการนั้น
ตอหนาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ไปเปนพยาน
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เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวใหถือวาบุคคล
ซึ่งระบุไ ว ใ นหนั งสื อเรีย กไดรับ หนังสือเรีย กนั้น แลว ถาเปนการปดหนังสือเรียก ใหถือวาไดรับ
หนังสือเรียกนั้นเมื่อครบกําหนดหาวันนับแตวันปดหนังสือเรียก แตถาเปนการสงโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวาไดรับหนังสือเรียกนั้นเมื่อครบกําหนดหาวันนับแตวันรับ
มาตรา ๒๒ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการกลาง กรรมการ
สวนจังหวัด อนุกรรมการ เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา
มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชนในการจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให
พนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การจับกุมผูกระทําความผิดใหกระทําไดโดยไมตองมีหมายจับเมื่อปรากฏวามีการ
กระทําความผิดซึ่งหนา หรือมีเหตุอื่นที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติใหพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจจับไดโดยไมตองมีหมายจับ
หมวด ๓
การกําหนดราคาสินคาและบริการ
มาตรา ๒๔ เพื่อปองกันการกําหนดราคาซื้อ ราคาจําหนายหรือการกําหนดเงื่อนไข
และวิธีปฏิบัติทางการคาอันไมเปนธรรม กกร. ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศ
กําหนดใหสินคาหรือบริการใดเปนสินคาหรือบริการควบคุมได
ให กกร. พิจารณาทบทวนการใชอํานาจตามวรรคหนึ่งอยางนอยปละหนึ่งครั้ง หาก
เห็นวาภาวะเศรษฐกิจหรือขอเท็จจริงที่อาศัยเปนหลักในการพิจารณาใชอํานาจของ กกร. เปลี่ยนแปลง
ไปหรือสิ้นสุดลง ให กกร. ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการ
ใชอํานาจนั้นโดยไมชักชา
ประกาศ กกร. ใหมีอายุตามที่กําหนด แตจะกําหนดเกินหนึ่งปไมได เวนแตจะมีการ
ออกประกาศใหม
ประกาศ กกร. ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได
มาตรา ๒๕ เมื่อไดมีการประกาศกําหนดสินคาหรือบริการควบคุมตามมาตรา ๒๔
แลวใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) กําหนดราคาซื้อหรือราคาจําหนายสินคาหรือบริการควบคุม ใหผูซื้อซื้อในราคา
ไมต่ํากวาราคาที่กําหนด หรือใหผูจําหนายจําหนายในราคาไมสูงกวาราคาที่กําหนด หรือตรึงราคาไว
ในราคาใดราคาหนึ่ง
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(๒) กําหนดอัตรากําไรสูงสุดตอหนวยของสินคาหรือบริการควบคุมที่ผูจําหนายจะ
ไดรับจากการจําหนายสินคาหรือบริการควบคุม หรือกําหนดอัตราสวนแตกตางระหวางราคาซื้อกับ
ราคาขายสินคาหรือบริการควบคุมในแตละชวงการคา
(๓) กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ และเงื่อนไขใหตองปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิต การ
นําเขามาในราชอาณาจักร การสงออกไปนอกราชอาณาจักร การซื้อ การจําหนาย หรือการเก็บรักษา
สินคาหรือบริการควบคุม
(๔) กําหนดทองที่หรือระยะเวลาในการใชบังคับประกาศของคณะกรรมการ
(๕) กําหนดใหแจงปริมาณ สถานที่เก็บ ตนทุน คาใชจาย แผนการผลิต แผนการ
นํา เข ามาในราชอาณาจั ก ร แผนการส งออกไปนอกราชอาณาจักร แผนการซื้อ แผนการจํ า หนาย
แผนการเปลี่ยนแปลงราคาหรือรายการอื่นใดหรือสวนลดในการจําหนาย กระบวนการผลิต และ
วิธีการจําหนายสินคาหรือบริการควบคุมตอพนักงานเจาหนาที่
(๖) กําหนดใหมีการเก็บหรือเพิ่มปริมาณการเก็บสํารองสินคาควบคุมและกําหนด
ทองที่และสถานที่ใหเก็บสํารองสินคาควบคุม
(๗) หามหรืออนุญาตใหมีการสงออกไปนอกหรือนําเขามาในทองที่ใดทองที่หนึ่ง
ซึ่งสินคาควบคุม
(๘) สั่ ง ให ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต การนํ า เข า มาใน
ราชอาณาจักร การซื้อ การจําหนาย หรือการเก็บรักษาสินคาหรือบริการควบคุม รวมทั้งใหระงับหรือ
ลดคาใชจายที่กําหนดไวเกินสมควร
(๙) จัดใหมีการปนสวนในการซื้อและการจําหนายสินคาหรือบริการควบคุม รวมทั้ง
กํา หนดหลั ก เกณฑแ ละเงื่อนไขในการปน สว นดังกลาว หรื อกํา หนดเงื่ อนไขในการซื้ อ และการ
จําหนายสินคาหรือบริการควบคุม
(๑๐) สั่ ง ให จํ า หน า ยสิ น ค า หรื อ บริ ก ารควบคุ ม ตามปริ ม าณและราคาที่ กํ า หนด
ตลอดจนสั่งใหจําหนายแกสวนราชการหรือบุคคลใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๑๑) หามจําหนาย ให ใชเอง ยักยาย หรือเปลี่ยนสภาพซึ่งสินคาหรือบริการควบคุม
เกินปริมาณที่กําหนด
(๑๒) กําหนดมาตรการเพื่อปองกันการกักตุนสินคาควบคุมหรือการครอบครอง
สินคาควบคุมเกินปริมาณที่กําหนด
การใชอํานาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําเปนประกาศตามความ
จําเปนแกพฤติการณแหงกรณี โดยคํานึงถึงภาระของผูปฏิบัติ โดยตองระบุถึงเหตุผล และผูซึ่งตอง
ปฏิบัติตามประกาศไวดวย ประกาศดังกลาวใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ระบุไวในประกาศ
ตาม (๔) และเมื่อไดมีประกาศแลวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย

๙

ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการใชอํานาจตามวรรคหนึ่งอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง เพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงตนทุน คาใชจายในการผลิต การนําเขามาใน
ราชอาณาจักร การสงออกไปนอกราชอาณาจักร การซื้อ หรือการจําหนายและอัตรากําไรที่เหมาะสม
รวมทั้งผลกระทบตอการลงทุนในการขยายกําลังการผลิตในระยะตอไปดวย และเมื่อเห็นวาภาวะ
เศรษฐกิจหรือขอเท็จจริงที่อาศัยเปนหลักในการพิจารณาใชอํานาจของคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงไป
หรือ สิ้น สุ ด ลง ใหค ณะกรรมการประกาศเปลี่ ย นแปลงหรื อ ยกเลิก การใช อํา นาจนั้ น ในราชกิ จ จา
นุเบกษาโดยไมชักชา
ประกาศของคณะกรรมการใหมีอายุตามที่กําหนด แตจะกําหนดเกินหนึ่งปไมได เวน
แตจะไดมีการออกประกาศใหม
มาตรา ๒๖ ให กกร. มีอํานาจประกาศใหผูผลิต ผูจําหนาย ผูซื้อเพื่อจําหนายหรือผู
นําเขาเพื่อจําหนายสินคาหรือบริการควบคุมแจงชื่อ ราคาซื้อ ราคาจําหนาย มาตรฐาน คุณภาพ ขนาด
ปริมาณ น้ําหนักตอหนวย รวมทั้งชื่อและปริมาณวัตถุอันเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้น
และลักษณะอยางอื่นของสินคาหรือบริการควบคุมตามที่เปนอยูในวันที่ กกร. กําหนดตอเลขาธิการ
เมื่อไดแจงรายการตามวรรคหนึ่งแลว กกร. อาจหามมิใหผูผลิต ผูจําหนาย ผูซื้อเพื่อ
จํา หน ายหรือผูนํ า เขา เพื่ อจํา หน ายรายนั้น จํา หนา ยสิน คา หรือบริก ารในลั ก ษณะที่แตกตางไปจาก
รายการตามที่ไดแจงไว หรือจําหนายในราคาที่สูงหรือต่ํากวาราคาตามที่ไดแจงไว เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากเลขาธิการตามระเบียบที่ กกร. กําหนด
การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม มา
ใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวนและลับที่จําตองใชอํานาจตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา
๒๖ และจะเรียกประชุมคณะกรรมการใหทันทวงทีมิได ใหประธานกรรมการมีอํานาจใชอํานาจของคณะกรรมการตาม
มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ไปพลางกอนได และในการใชอํานาจดังกลาวใหนําความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช
บังคับโดยอนุโลม
เมื่อไดประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ตองนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายใน
สามวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ ถาคณะกรรมการใหความเห็นชอบประกาศนั้น ใหคณะกรรมการ
ประกาศให ป ระกาศนั้ น มี ผ ลใช บั ง คั บ ต อ ไป แต ถ า คณะกรรมการไม ใ ห ค วามเห็ น ชอบ ให
คณะกรรมการประกาศยกเลิกประกาศนั้น แตทั้งนี้ไมมีผลกระทบกระเทือนตอการที่ไดกระทําไปแลว
ในระหวางที่ใชประกาศนั้น
ประกาศตามวรรคสอง ใหมีผลใชบังคับทันทีที่ประกาศ และเมื่อไดมีประกาศแลวให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย

๑๐

มาตรา ๒๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดใหผูผลิต ผูจําหนาย ผูซื้อเพื่อจําหนาย
หรือผูนําเขาเพื่อจําหนายสินคาหรือบริการแสดงราคาสินคาหรือบริการ ในการนี้ คณะกรรมการอาจ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงราคาสินคาหรือบริการไวดวยก็ได
การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม มา
ใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ หามมิใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการใดๆ โดยจงใจที่จะทําใหราคาต่ําเกิน
สมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทําใหเกิดความปนปวนซึ่งราคาของสินคาหรือบริการใด
คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่ถือวาเปนการทําใหราคาต่ําเกิน
สมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทําใหปนปวนซึ่งราคาของสินคาหรือบริการใดก็ได หลักเกณฑและ
วิธีการดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๐ ห า มมิ ใ ห บุ ค คลใดกั ก ตุ น สิ น ค า ควบคุ ม โดยมี สิ น ค า ควบคุ ม ไว ใ น
ครอบครองเกินปริมาณที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๑๒) หรือเก็บ
สินคาควบคุมไว ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานที่เก็บตามที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๕
(๕) หรือไมนําสินคาควบคุมที่มีไวเพื่อจําหนายออกจําหนาย หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการ
จําหนาย หรือประวิงการจําหนายหรือการสงมอบสินคาควบคุม โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
มาตรา ๓๑ หามมิใหผูประกอบธุรกิจบริการควบคุมหยุดการใหบริการตามปกติ
หรือปฏิเสธการใหบริการ หรือประวิงการใหบริการ โดยไมมีเหตุอันสมควร
หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๓๒ สินคาที่ยึดไวตามมาตรา ๑๘ (๓) ถาไมปรากฏเจาของ หรือผูครอบครอง
หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไมใหริบ และเจาของหรือผู
ครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึด วันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือ
วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไมใหริบ แลวแตกรณี ใหถือวาสินคานั้นเปนสินคาที่ไมมีเจาของและให
ตกเปนของแผนดิน
ถาสินคาที่ยึดไวนั้นเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหาย
หรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินราคาของสินคานั้น เลขาธิการสําหรับกรุงเทพมหานคร หรือ
ประธาน กจร. สําหรับจังหวัดอื่น หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ หรือประธาน กจร. จะสั่ง
พนักงานเจาหนาที่ใหขายทอดตลาดสินคานั้น หรือขายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควรกอนที่ของนั้นจะตก
เปนของแผนดินก็ได เงินคาขายสินคานั้นเมื่อไดหักคาใชจายและคาภาระติดพันทั้งปวงออกแลว ใหถอื
ไวแทนสินคา

๑๑

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีการจับกุมผูกระทําความผิด เมื่อพนักงานอัยการรองขอ ให
ศาลสั่งจายเงินสินบนแกผูนําจับรอยละยี่สิบหาและเงินรางวัลแกผูจับรอยละสามสิบของจํานวนเงิน
สุทธิคาขายของกลางที่ศาลสั่งใหริบ หรือในกรณีที่มิไดริบของกลางหรือของกลางไมอาจขายได ให
จายจากเงินคาปรับที่ไดชําระตอศาลตามอัตราดังกลาว
ในกรณีที่ไมมีผูนําจับ ใหจายเงินรางวัลแกผูจับรอยละสามสิบของจํานวนเงินสุทธิคา
ขายของกลางที่ศาลสั่งใหริบ หรือในกรณีที่มิไดริบของกลางหรือของกลางไมอาจขายได ใหจายจาก
เงินคาปรับที่ไดชําระตอศาลตามอัตราดังกลาว
ในกรณี ที่ผูนํ าจับหรือผูจั บฝา ยใดฝ า ยหนึ่ งมี ห ลายคน ให จ า ยเงิ น สิน บนหรื อเงิ น
รางวัลแกบุคคลในฝายนั้นคนละเทาๆ กัน
ในกรณีที่จับของกลางไดแตไมปรากฏตัวผูกระทําผิด ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่ง
จายเงินสินบนและเงินรางวัลจากจํานวนเงินสุทธิคาขายของกลางที่ตกเปนของแผนดินตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด แตไมเกินอัตราที่กําหนดตามมาตรานี้
ในกรณีที่มีการจับกุมผูกระทําความผิดและไดมีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๓ ให
คณะกรรมการมี อํ า นาจสั่ ง จ า ยเงิ น สิ น บนและเงิ น รางวั ล จากจํ า นวนเงิ น ค า ปรั บ ตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกําหนด แตไมเกินอัตราที่กําหนดตามมาตรานี้
หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๓๔ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๘ (๑) ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๕ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๘ (๒)
หรือ (๓) หรือมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา ๓๖ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๙ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕
(๑) (๒) (๓) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) หรือ (๑๒) หรือขัดขวางการดําเนินงานของ กกร. กจร.
เลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๙ (๘) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๒

มาตรา ๓๘ ผูใ ดไมป ฏิบั ติต ามประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๕)
หรือไมแจงตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกไมเกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน หรือจนกวาจะแจง
มาตรา ๓๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๐ ผูใดไมแสดงราคาหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดตามมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๔๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เปนนิติ
บุคคล ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใน
เรื่องนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้น
ไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอม หรือตนไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้น
แลว
มาตรา ๔๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเปน
ความผิดที่มีโทษปรับหรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือจําคุกไมเกินหนึ่งปและปรับใหคณะกรรมการมี
อํานาจเปรียบเทียบได ในการใชอํานาจดังกลาวคณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
เลขาธิการ ประธาน กจร. หรือพนักงานเจาหนาที่เปนผูกระทําแทนได
การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กกร. กําหนด
เมื่อผูกระทําผิดยินยอมเสียคาปรับในอัตราอยางสูงสําหรับความผิดนั้น ในกรณีโทษ
ปรับสถานเดียว หรือเมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ ภายในระยะเวลาที่
กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๔ ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
กําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะ
ไดมีระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

๑๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการกําหนด
ราคาสินคาและปองกันการผูกขาดที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีความไมเหมาะสม เพราะมีสาระเปนสอง
สวน คือ การกําหนดราคาสินคาและการปองกันการผูกขาด ซึ่งทั้งสองสวนมีวัตถุประสงคในการ
บังคับใชกฎหมายแตกตางกัน แตมีองคกรที่ทําหนาที่ตามกฎหมายฉบับนี้เพียงองคกรเดียว ดังนั้น
สมควรแยกบทบัญญัติและองคกรที่ทําหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดราคาสินคาและการ
ป อ งกั น การผู ก ขาดออกจากกั น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การตามกฎหมายเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ประกอบกับบทบัญญัติเดิมในสวนของการกําหนดราคาสินคายังไมชัดเจนและเหมาะสม สมควร
ปรับปรุงเสียใหมใหชัดเจนขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

