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พระราชบัญญัติ 
ว�าด�วยราคาสินค�าและบริการ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป/นป0ท่ี ๕๔ ในรัชกาลป1จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป/นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว�าด�วยการกําหนดราคาสินค�าและป6องกัน

การผูกขาด 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�ง
กฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต�อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติว�าด�วยราคาสินค�าและบริการ 

พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป/นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ยกเลิกพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินค�าและป6องกันการผูกขาด 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ธุรกิจ” หมายความว�า กิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

การบริการ หรือกิจการอ่ืนท่ีมีลักษณะคล�ายคลึงกัน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๒๒ ก/หน�า ๒๓/๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

“สินค�า” หมายความว�า สิ่งของท่ีอาจใช�ในการอุปโภคหรือบริโภค รวมท้ังเอกสาร
แสดงสิทธิในสิ่งของ 

“บริการ” หมายความว�า การรับจัดทําการงาน การให�สิทธิใด ๆ การให�ใช�หรือให�
ประโยชนKในทรัพยKสินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค�าตอบแทนเป/นเงิน หรือผลประโยชนKอ่ืน 

“จําหน�าย” หมายความว�า ขาย แลกเปลี่ยน ให� จ�ายแจก โอนสิทธิการครอบครอง
สินค�าให�แก�บุคคลอ่ืน หรือให�บริการ 

“ผลิต” หมายความว�า ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐK แปรสภาพ เปลี่ยนรูป 
ดัดแปลง คัดเลือก แบ�งบรรจุ รวมบรรจุ หรือทําการอย�างใดอย�างหนึ่งให�มีข้ึนซ่ึงสินค�าไม�ว�าด�วยวิธีใด 
รวมท้ังการทําให�มีข้ึนซ่ึงชื่อทางการค�าหรือเครื่องหมายการค�าสําหรับสินค�านั้นไม�ว�าจะทําเองหรือให�
ผู�อ่ืนทําให�ก็ตาม 

“ราคา” หมายความรวมถึง ค�าตอบแทนสําหรับการจําหน�ายด�วย 
“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการกลางว�าด�วยราคาสินค�าและบริการ 

หรือคณะกรรมการส�วนจังหวัดว�าด�วยราคาสินค�าและบริการ 
“สํานักงาน” หมายความว�า สํานักงานคณะกรรมการกลางว�าด�วยราคาสินค�าและ

บริการ หรือสํานักงานคณะกรรมการส�วนจังหวัดว�าด�วยราคาสินค�าและบริการ 
“เลขาธิการ” หมายความว�า เลขาธิการคณะกรรมการกลางว�าด�วยราคาสินค�าและ

บริการ 
“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว�า ข�าราชการซ่ึงรัฐมนตรีแต�งต้ังให�ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิให�ใช�บังคับแก�ราชการส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาค 

ราชการส�วนท�องถ่ิน หรือกิจการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชยKรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ให�มีอํานาจแต�งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการว�าด�วยราคาสินค�าและบริการ 

   
 

มาตรา ๗  ให�มีคณะกรรมการกลางว�าด�วยราคาสินค�าและบริการ เรียกโดยย�อว�า 
“กกร.” ประกอบด�วยรัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชยKเป/นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชยK
และเลขาธิการคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุนเป/นรองประธานกรรมการ และผู�ทรงคุณวุฒิไม�น�อย
กว�าสี่คน แต�ไม�เกินแปดคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต�งต้ัง โดยต�องแต�งต้ังจากผู�ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไม�น�อย
กว�าก่ึงหนึ่งเป/นกรรมการ และให�เลขาธิการเป/นกรรมการและเลขานุการ 

ให� กกร. ทําหน�าท่ีคณะกรรมการส�วนจังหวัดว�าด�วยราคาสินค�าและบริการสําหรับ
กรุงเทพมหานครด�วย 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๘  ผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงจะได�รับแต�งต้ังเป/นกรรมการต�องไม�เป/นข�าราชการ

การเมือง ผู�ดํารงตําแหน�งในทางการเมือง กรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน�งท่ีรับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมือง 

 
มาตรา ๙  ให� กกร. มีอํานาจหน�าท่ีในทุกท�องท่ีท่ัวราชอาณาจักร ดังต�อไปนี้ 
(๑) ประกาศกําหนดให�สินค�าหรือบริการใดเป/นสินค�าหรือบริการควบคุมตามมาตรา ๒๔ 
(๒) กําหนดมาตรการท่ีใช�สําหรับสินค�าหรือบริการควบคุมตามมาตรา ๒๕ 
(๓) สั่งให�ผู�ผลิตหรือผู�จําหน�ายสินค�าหรือบริการควบคุมแจ�งข�อเท็จจริงตามมาตรา ๒๖ 
(๔) ให�ความเห็นชอบประกาศท่ีออกตามมาตรา ๒๗ 
(๕) กําหนดหลักเกณฑK วิธีการ และเง่ือนไขในการแสดงราคาสินค�าหรือบริการตาม

มาตรา ๒๘ 
(๖) กําหนดหลักเกณฑKและวิธีการท่ีถือว�าเป/นการทําให�ราคาตํ่าเกินสมควร หรือสูง

เกินสมควร หรือทําให�เกิดความป1RนปSวนซ่ึงราคาของสินค�าหรือบริการตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง 
(๗) กําหนดระเบียบว�าด�วยการจ�ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามมาตรา ๓๓ 
(๘) เข�ากํากับดูแลและสั่งการเท�าท่ีจําเป/นเพ่ือให�การผลิต หรือการจําหน�ายสินค�า

หรือบริการควบคุมมีเพียงพอแก�ความต�องการของประชาชน ในการนี้ กกร. อาจมอบหมายให� กจร. 
เลขาธิการ หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีกระทําการแทนก็ได� 

(๙) พิจารณาเรื่องท่ีมีการร�องเรียนว�าได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหาย เนื่องจาก
การกระทําอันมีผลกระทบกระเทือนต�อราคา 

(๑๐) เชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาให�ข�อเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น 
(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให�เป/นอํานาจหน�าท่ีของ กกร. 
 
มาตรา ๑๐  ให�กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสองป0 
เม่ือครบกําหนดตามวาระดังกล�าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได�มีการแต�งต้ังกรรมการ

ผู�ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม� ให�กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ�นจากตําแหน�งตามวาระนั้น อยู�ในตําแหน�งเพ่ือ
ดําเนินงานต�อไปจนกว�ากรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงได�รับแต�งต้ังใหม�เข�ารับหน�าท่ี 

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ�นจากตําแหน�งตามวาระอาจได�รับแต�งต้ังอีกได� แต�จะ
แต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งติดต�อกันเกินสองวาระไม�ได� 

 
มาตรา ๑๑  ให�นําความในมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ 

มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  มาใช�บังคับกับการแต�งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ การพ�นจากตําแหน�ง
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิและการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม และให�กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�น
จากตําแหน�งเม่ือมีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๘ ด�วย 

 
มาตรา ๑๒  ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให�มีคณะกรรมการส�วน

จังหวัดว�าด�วยราคาสินค�าและบริการ เรียกโดยย�อว�า “กจร.” ประกอบด�วยผู�ว�าราชการจังหวัดเป/น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประธานกรรมการ และผู�ทรงคุณวุฒิไม�น�อยกว�าห�าคนแต�ไม�เกินเก�าคนซ่ึงผู�ว�าราชการจังหวัดแต�งต้ัง 
โดยมีผู�ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไม�น�อยกว�าหนึ่งในสามเป/นกรรมการ และพาณิชยKจังหวัดเป/น
กรรมการและเลขานุการ 

การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต�งต้ังเป/นผู�ทรงคุณวุฒิให�เป/นไปตามระเบียบท่ี กกร. 
กําหนด 

ให� กจร. มีอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ในจังหวัดนั้น 
 
มาตรา ๑๓  ให� กจร. มีอํานาจหน�าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ วรรคสอง มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ วรรคสอง 

และมาตรา ๓๓ 
(๒) พิจารณาเรื่องท่ีมีการร�องเรียนว�าได�รับความเดือดร�อนหรือความเสียหาย

เนื่องจากการกระทําอันมีผลกระทบกระเทือนต�อราคา 
(๓) เชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาให�ข�อเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น 
(๔) ปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งของ กกร. และปฏิบัติการอย�างใดอย�างหนึ่งตามท่ี 

กกร. มอบหมาย 
การใช�อํานาจตามวรรคหนึ่งของ กจร. จะขัดหรือแย�งกับกรณีท่ี กกร. กําหนดตาม

มาตรา ๙ ไม�ได� 
 
มาตรา ๑๔  ให�นําความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช�บังคับกับ กจร. โดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการจะแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาสอบสวนหรือ

ศึกษา และเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย�างใดอย�างหนึ่งแทนได� และให�นํา
ความในมาตรา ๑๑ มาใช�บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

สํานักงานคณะกรรมการว�าด�วยราคาสินค�าและบริการ 
   

 
มาตรา ๑๖  ให�จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการกลางว�าด�วยราคาสินค�าและบริการ 

เรียกโดยย�อว�า “สํานักงาน กกร.” ข้ึนในกรมการค�าภายใน กระทรวงพาณิชยK มีอธิบดีกรมการค�า
ภายในเป/นเลขาธิการ เป/นผู�บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน และมี
อํานาจหน�าท่ีดังต�อไปนี้ 

(๑) ดําเนินงานธุรการของ กกร. และคณะอนุกรรมการ และทําหน�าท่ีเป/นศูนยKกลาง
ประสานงานกับ กจร. 

(๒) ศึกษา วิเคราะหKและวิจัยเก่ียวกับสินค�าหรือบริการ ราคาและการประกอบธุรกิจ 
รวมท้ังเสนอโครงการ แผนงานหรือมาตรการเก่ียวกับการกําหนดราคาสินค�าและบริการต�อ กกร. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค�าหรือบริการควบคุม และสอดส�อง
พฤติการณKของผู�ประกอบธุรกิจ แล�วรายงานต�อ กกร. 

(๔) รับเรื่องท่ีมีการร�องเรียนว�าได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหายเนื่องจากการ
กระทําอันมีผลกระทบกระเทือนต�อราคา 

(๕) กําหนดระเบียบเพ่ือประโยชนKในการปฏิบัติงานของสํานักงาน กกร. 
(๖) ปฏิบัติการตามประกาศ ระเบียบ และมติของ กกร. และปฏิบัติการอ่ืนตามท่ี 

กกร. มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๗  ให�จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการส�วนจังหวัดว�าด�วยราคาสินค�าและ

บริการ เรียกโดยย�อว�า “สํานักงาน กจร.” ข้ึนในทุกจังหวัด มีพาณิชยKจังหวัดเป/นหัวหน�าสํานักงาน 
เป/นผู�บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน และมีอํานาจหน�าท่ีดังต�อไปนี้ 

(๑) ดําเนินงานธุรการของ กจร. และคณะอนุกรรมการซ่ึง กจร. แต�งต้ัง และทํา
หน�าท่ีประสานงานกับ กกร. 

(๒) ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) และ (๔) ในเขตจังหวัดนั้นแล�วเสนอต�อ กจร. 
(๓) กําหนดระเบียบเพ่ือประโยชนKในการปฏิบัติงานของสํานักงาน กจร. 
(๔) ปฏิบัติการตามประกาศ ระเบียบ และมติของ กกร. และ กจร. และปฏิบัติการ

อ่ืนตามท่ี กจร. มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจ

ดังต�อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให�ถ�อยคํา แจ�งข�อเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเป/นหนังสือ 

หรือให�ส�งบัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา แต�ใน
กรณีท่ีให�ส�งเอกสารหรือหลักฐานเก่ียวกับต�นทุน สูตร หรือส�วนประกอบของสินค�าหรือบริการอ่ืนท่ี
มิใช�สินค�าหรือบริการควบคุมต�องได�รับอนุญาตเป/นหนังสือจากเลขาธิการหรือประธาน กจร. ก�อน 

(๒) เข�าไปในสถานท่ีทําการ สถานท่ีผลิต สถานท่ีจําหน�าย สถานท่ีรับซ้ือ สถานท่ีเก็บ
สินค�าของผู�ประกอบธุรกิจหรือของบุคคลใด หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว�าจะมีการฝSาฝUน
บทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัตินี้ หรือเข�าไปในยานพาหนะของบุคคลใด หรือสั่งเจ�าของหรือผู�ควบคุม
ยานพาหนะให�หยุด หรือจอดเพ่ือตรวจสอบให�การเป/นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือตรวจค�นและ
ยึดพยานหลักฐานหรือทรัพยKสินท่ีอาจริบได�ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือจับกุมผู�กระทําความผิดท่ี
เก่ียวข�องกับการฝSาฝUนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ โดยไม�ต�องมีหมายค�นในกรณีดังต�อไปนี้ 

(ก) เม่ือปรากฏความผิดซ่ึงหน�ากําลังกระทําในสถานท่ี หรือยานพาหนะ 
(ข) บุคคลท่ีได�กระทําความผิดซ่ึงหน�า ขณะท่ีถูกไล�จับหนีเข�าไปหรือมีเหตุอัน

แน�นแฟ6นควรสงสัยว�าได�ซุกซ�อนอยู�ในสถานท่ี หรือยานพาหนะ 
(ค) เม่ือมีความสงสัยตามสมควรว�าพยานหลักฐานหรือทรัพยKสินท่ีอาจริบได�ตาม

พระราชบัญญัตินี้อยู�ในสถานท่ีหรือยานพาหนะ ประกอบท้ังต�องมีเหตุอันควรเชื่อว�า เนื่องจากการเนิ่น
ช�ากว�าจะเอาหมายค�นมาได� พยานหลักฐานหรือทรัพยKสินจะถูกโยกย�าย ซุกซ�อน ทําลาย หรือทําให�
เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(ง) เม่ือผู�จะต�องถูกจับเป/นเจ�าของสถานท่ี หรือยานพาหนะและการจับนั้นมี
หมายจับหรือจับได�โดยไม�ต�องมีหมาย 

ในการนี้ให�มีอํานาจสอบถามข�อเท็จจริง หรือเรียกบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ
หลักฐานอ่ืนจากผู�ประกอบธุรกิจ เจ�าของหรือผู�ควบคุมยานพาหนะ หรือจากบุคคลซ่ึงเก่ียวข�อง 
ตลอดจนสั่งให�บุคคลดังกล�าวซ่ึงอยู�ในสถานท่ีหรือยานพาหนะนั้นปฏิบัติการเท�าท่ีจําเป/น 

(๓)  ในกรณีท่ีมีหลักฐานชัดแจ�งเป/นท่ีเชื่อได�ว�ามีการฝSาฝUนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ 
ให�มีอํานาจกัก อายัด หรือยึดสินค�า ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับการกระทํา
ความผิด แต�การยึดสินค�า ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานต�องได�รับอนุญาตเป/นหนังสือจาก
ประธานคณะกรรมการก�อน 

 
มาตรา ๑๙  ในการปฏิบัติหน�าท่ีของพนักงานเจ�าหน�าท่ี ให�บุคคลซ่ึงเก่ียวข�องอํานวย

ความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติหน�าท่ี พนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องแสดงบัตรประจําตัวต�อ

บุคคลซ่ึงเก่ียวข�อง 
บัตรประจําตัวให�เป/นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
 
มาตรา ๒๑  หนังสือเรียกตามมาตรา ๑๘ (๑) ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีนําส�ง ณ 

ภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทําการของบุคคลซ่ึงระบุไว�ในหนังสือเรียก ในระหว�างเวลาพระอาทิตยKข้ึนถึงพระ
อาทิตยKตก หรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น หรือจะส�งโดยทางไปรษณียKลงทะเบียนตอบรับก็ได� 

ในกรณีท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีนําส�งตามวรรคหนึ่งแล�ว แต�บุคคลซ่ึงระบุไว�ในหนังสือ
เรียกปฏิเสธไม�ยอมรับหนังสือเรียกโดยปราศจากเหตุอันสมควร ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีขอให�พนักงาน
ฝSายปกครองหรือตํารวจไปเป/นพยาน เพ่ือวางหนังสือเรียกไว� ณ ท่ีนั้น แต�ถ�าไม�พบบุคคลซ่ึงระบุไว�ใน
หนังสือเรียก ณ ภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทําการของบุคคลนั้น จะส�งให�แก�บุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล�ว
ซ่ึงอยู�หรือทํางานในบ�านเรือนหรือสถานท่ีทําการนั้นก็ได� และถ�าไม�พบบุคคลใดหรือพบแต�ไม�มีบุคคล
ใดยอมรับไว�แทน ให�ปWดหนังสือเรียกนั้นไว�ในท่ีท่ีเห็นได�ง�าย ณ ภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทําการนั้นต�อหน�า
พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจท่ีไปเป/นพยาน 

เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล�ว ให�ถือว�าบุคคล
ซ่ึงระบุไว�ในหนังสือเรียกได�รับหนังสือเรียกนั้นแล�ว ถ�าเป/นการปWดหนังสือเรียก ให�ถือว�าได�รับหนังสือ
เรียกนั้นเม่ือครบกําหนดห�าวันนับแต�วันปWดหนังสือเรียก แต�ถ�าเป/นการส�งโดยทางไปรษณียKลงทะเบียน
ตอบรับ ให�ถือว�าได�รับหนังสือเรียกนั้นเม่ือครบกําหนดห�าวันนับแต�วันรับ 

 
มาตรา ๒๒  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให�กรรมการกลาง กรรมการ

ส�วนจังหวัด อนุกรรมการ เลขาธิการ และพนักงานเจ�าหน�าท่ี เป/นเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๓  เพ่ือประโยชนKในการจับกุมผู�กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให�
พนักงานเจ�าหน�าท่ีเป/นพนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

การจับกุมผู�กระทําความผิดให�กระทําได�โดยไม�ต�องมีหมายจับเม่ือปรากฏว�ามีการ
กระทําความผิดซ่ึงหน�า หรือมีเหตุอ่ืนท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติให�พนักงาน
ฝSายปกครองหรือตํารวจจับได�โดยไม�ต�องมีหมายจับ 

 
หมวด ๓ 

การกําหนดราคาสินค�าและบริการ 
   

 
มาตรา ๒๔  เพ่ือป6องกันการกําหนดราคาซ้ือ ราคาจําหน�ายหรือการกําหนดเง่ือนไข

และวิธีปฏิบัติทางการค�าอันไม�เป/นธรรม กกร. ด�วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศ
กําหนดให�สินค�าหรือบริการใดเป/นสินค�าหรือบริการควบคุมได� 

ให� กกร. พิจารณาทบทวนการใช�อํานาจตามวรรคหนึ่งอย�างน�อยป0ละหนึ่งครั้ง หาก
เห็นว�าภาวะเศรษฐกิจหรือข�อเท็จจริง ท่ีอาศัยเป/นหลักในการพิจารณาใช�อํานาจของ กกร. 
เปลี่ยนแปลงไปหรือสิ้นสุดลง ให� กกร. ด�วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกการใช�อํานาจนั้นโดยไม�ชักช�า 

ประกาศ กกร. ให�มีอายุตามท่ีกําหนด แต�จะกําหนดเกินหนึ่งป0ไม�ได� เว�นแต�จะมีการ
ออกประกาศใหม� 

ประกาศ กกร. ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล�วให�ใช�บังคับได� 

 
มาตรา ๒๕  เม่ือได�มีการประกาศกําหนดสินค�าหรือบริการควบคุมตามมาตรา ๒๔ 

แล�ว ให�คณะกรรมการมีอํานาจดังต�อไปนี้ 
(๑) กําหนดราคาซ้ือหรือราคาจําหน�ายสินค�าหรือบริการควบคุม ให�ผู�ซ้ือซ้ือในราคา

ไม�ตํ่ากว�าราคาท่ีกําหนด หรือให�ผู�จําหน�ายจําหน�ายในราคาไม�สูงกว�าราคาท่ีกําหนด หรือตรึงราคาไว�
ในราคาใดราคาหนึ่ง 

(๒) กําหนดอัตรากําไรสูงสุดต�อหน�วยของสินค�าหรือบริการควบคุมท่ีผู�จําหน�ายจะ
ได�รับจากการจําหน�ายสินค�าหรือบริการควบคุม หรือกําหนดอัตราส�วนแตกต�างระหว�างราคาซ้ือกับ
ราคาขายสินค�าหรือบริการควบคุมในแต�ละช�วงการค�า 

(๓) กําหนดหลักเกณฑK มาตรการ และเง่ือนไขให�ต�องปฏิบัติเก่ียวกับการผลิต การ
นําเข�ามาในราชอาณาจักร การส�งออกไปนอกราชอาณาจักร การซ้ือ การจําหน�าย หรือการเก็บรักษา
สินค�าหรือบริการควบคุม 

(๔) กําหนดท�องท่ีหรือระยะเวลาในการใช�บังคับประกาศของคณะกรรมการ 
(๕) กําหนดให�แจ�งปริมาณ สถานท่ีเก็บ ต�นทุน ค�าใช�จ�าย แผนการผลิต แผนการ

นําเข�ามาในราชอาณาจักร แผนการส�งออกไปนอกราชอาณาจักร แผนการซ้ือ แผนการจําหน�าย 
แผนการเปลี่ยนแปลงราคาหรือรายการอ่ืนใดหรือส�วนลดในการจําหน�าย กระบวนการผลิต และ
วิธีการจําหน�ายสินค�าหรือบริการควบคุมต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๖) กําหนดให�มีการเก็บหรือเพ่ิมปริมาณการเก็บสํารองสินค�าควบคุมและกําหนด
ท�องท่ีและสถานท่ีให�เก็บสํารองสินค�าควบคุม 

(๗) ห�ามหรืออนุญาตให�มีการส�งออกไปนอกหรือนําเข�ามาในท�องท่ีใดท�องท่ีหนึ่งซ่ึง
สินค�าควบคุม 

(๘) สั่งให�ผู�ประกอบธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต การนําเข�ามาใน
ราชอาณาจักร การซ้ือ การจําหน�าย หรือการเก็บรักษาสินค�าหรือบริการควบคุม รวมท้ังให�ระงับหรือ
ลดค�าใช�จ�ายท่ีกําหนดไว�เกินสมควร 

(๙) จัดให�มีการป1นส�วนในการซ้ือและการจําหน�ายสินค�าหรือบริการควบคุม รวมท้ัง
กําหนดหลักเกณฑKและเง่ือนไขในการป1นส�วนดังกล�าว หรือกําหนดเง่ือนไขในการซ้ือ และการจําหน�าย
สินค�าหรือบริการควบคุม 

(๑๐) สั่งให�จําหน�ายสินค�าหรือบริการควบคุมตามปริมาณและราคาท่ีกําหนด 
ตลอดจนสั่งให�จําหน�ายแก�ส�วนราชการหรือบุคคลใดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๑๑) ห�ามจําหน�าย ให� ใช�เอง ยักย�าย หรือเปลี่ยนสภาพซ่ึงสินค�าหรือบริการควบคุม
เกินปริมาณท่ีกําหนด 

(๑๒) กําหนดมาตรการเพ่ือป6องกันการกักตุนสินค�าควบคุมหรือการครอบครอง
สินค�าควบคุมเกินปริมาณท่ีกําหนด 

การใช�อํานาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให�กระทําเป/นประกาศตามความ
จําเป/นแก�พฤติการณKแห�งกรณี โดยคํานึงถึงภาระของผู�ปฏิบัติ โดยต�องระบุถึงเหตุผล และผู�ซ่ึงต�อง
ปฏิบัติตามประกาศไว�ด�วย ประกาศดังกล�าวให�มีผลใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันท่ีระบุไว�ในประกาศ
ตาม (๔) และเม่ือได�มีประกาศแล�วให�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด�วย 

ให�คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการใช�อํานาจตามวรรคหนึ่งอย�างน�อยป0ละหนึ่ง
ครั้ง เพ่ือให�สอดคล�องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงต�นทุน ค�าใช�จ�ายในการผลิต การนําเข�ามาใน
ราชอาณาจักร การส�งออกไปนอกราชอาณาจักร การซ้ือ หรือการจําหน�ายและอัตรากําไรท่ีเหมาะสม 
รวมท้ังผลกระทบต�อการลงทุนในการขยายกําลังการผลิตในระยะต�อไปด�วย และเม่ือเห็นว�าภาวะ
เศรษฐกิจหรือข�อเท็จจริงท่ีอาศัยเป/นหลักในการพิจารณาใช�อํานาจของคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงไป
หรือสิ้นสุดลง ให�คณะกรรมการประกาศเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช�อํานาจนั้นในราชกิจจา
นุเบกษาโดยไม�ชักช�า 

ประกาศของคณะกรรมการให�มีอายุตามท่ีกําหนด แต�จะกําหนดเกินหนึ่งป0ไม�ได� เว�น
แต�จะได�มีการออกประกาศใหม� 

 
มาตรา ๒๖  ให� กกร. มีอํานาจประกาศให�ผู�ผลิต ผู�จําหน�าย ผู�ซ้ือเพ่ือจําหน�ายหรือผู�

นําเข�าเพ่ือจําหน�ายสินค�าหรือบริการควบคุมแจ�งชื่อ ราคาซ้ือ ราคาจําหน�าย มาตรฐาน คุณภาพ 
ขนาด ปริมาณ น้ําหนักต�อหน�วย รวมท้ังชื่อและปริมาณวัตถุอันเป/นส�วนประกอบของสินค�าหรือ
บริการนั้น และลักษณะอย�างอ่ืนของสินค�าหรือบริการควบคุมตามท่ีเป/นอยู�ในวันท่ี กกร. กําหนดต�อ
เลขาธิการ 

เม่ือได�แจ�งรายการตามวรรคหนึ่งแล�ว กกร. อาจห�ามมิให�ผู�ผลิต ผู�จําหน�าย ผู�ซ้ือเพ่ือ
จําหน�ายหรือผู�นําเข�าเพ่ือจําหน�ายรายนั้นจําหน�ายสินค�าหรือบริการในลักษณะท่ีแตกต�างไปจาก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

รายการตามท่ีได�แจ�งไว� หรือจําหน�ายในราคาท่ีสูงหรือตํ่ากว�าราคาตามท่ีได�แจ�งไว� เว�นแต�จะได�รับ
อนุญาตจากเลขาธิการตามระเบียบท่ี กกร. กําหนด 

การใช�อํานาจตามวรรคหนึ่ง ให�นําความในมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช�
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีมีความจําเป/นรีบด�วนและลับท่ีจําต�องใช�อํานาจตามมาตรา 

๒๕ หรือมาตรา ๒๖ และจะเรียกประชุมคณะกรรมการให�ทันท�วงทีมิได� ให�ประธานกรรมการมีอํานาจ
ใช�อํานาจของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ไปพลางก�อนได� และในการใช�อํานาจ
ดังกล�าวให�นําความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

เม่ือได�ประกาศตามวรรคหนึ่งแล�ว ต�องนําเสนอต�อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ภายในสามวันนับแต�วันถัดจากวันประกาศ ถ�าคณะกรรมการให�ความเห็นชอบประกาศนั้น ให�
คณะกรรมการประกาศให�ประกาศนั้นมีผลใช�บังคับต�อไป แต�ถ�าคณะกรรมการไม�ให�ความเห็นชอบ ให�
คณะกรรมการประกาศยกเลิกประกาศนั้น แต�ท้ังนี้ไม�มีผลกระทบกระเทือนต�อการท่ีได�กระทําไปแล�ว
ในระหว�างท่ีใช�ประกาศนั้น 

ประกาศตามวรรคสอง ให�มีผลใช�บังคับทันทีท่ีประกาศ และเม่ือได�มีประกาศแล�วให�
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด�วย 

 
มาตรา ๒๘  ให�คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดให�ผู�ผลิต ผู�จําหน�าย ผู� ซ้ือเพ่ือ

จําหน�ายหรือผู�นําเข�าเพ่ือจําหน�ายสินค�าหรือบริการแสดงราคาสินค�าหรือบริการ ในการนี้ 
คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑK วิธีการ และเง่ือนไขในการแสดงราคาสินค�าหรือบริการไว�ด�วยก็ได� 

การใช�อํานาจตามวรรคหนึ่ง ให�นําความในมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช�
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๙  ห�ามมิให�ผู�ประกอบธุรกิจดําเนินการใด ๆ โดยจงใจท่ีจะทําให�ราคาตํ่า

เกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทําให�เกิดความป1RนปSวนซ่ึงราคาของสินค�าหรือบริการใด 
คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑKและวิธีการท่ีถือว�าเป/นการทําให�ราคาตํ่าเกิน

สมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทําให�ป1RนปSวนซ่ึงราคาของสินค�าหรือบริการใดก็ได� หลักเกณฑKและ
วิธีการดังกล�าวให�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๐  ห�ามมิให�บุคคลใดกักตุนสินค�าควบคุม โดยมีสินค�าควบคุมไว�ใน

ครอบครองเกินปริมาณท่ีกําหนดไว�ในประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๑๒) หรือเก็บสินค�า
ควบคุมไว� ณ สถานท่ีอ่ืนนอกจากสถานท่ีเก็บตามท่ีได�แจ�งต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๒๕ (๕) 
หรือไม�นําสินค�าควบคุมท่ีมีไว�เพ่ือจําหน�ายออกจําหน�าย หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการ
จําหน�าย หรือประวิงการจําหน�ายหรือการส�งมอบสินค�าควบคุม โดยไม�มีเหตุผลอันสมควร 

 
มาตรา ๓๑  ห�ามมิให�ผู�ประกอบธุรกิจบริการควบคุมหยุดการให�บริการตามปกติ 

หรือปฏิเสธการให�บริการ หรือประวิงการให�บริการ โดยไม�มีเหตุอันสมควร 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

มาตรา ๓๒  สินค�าท่ียึดไว�ตามมาตรา ๑๘ (๓) ถ�าไม�ปรากฏเจ�าของ หรือผู�ครอบครอง 
หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม�ฟ6องคดี หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไม�ให�ริบ และเจ�าของหรือ
ผู�ครอบครองมิได�ร�องขอรับคืนภายในเก�าสิบวันนับแต�วันท่ียึด วันท่ีทราบคําสั่งเด็ดขาดไม�ฟ6องคดี หรือ
วันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดไม�ให�ริบ แล�วแต�กรณี ให�ถือว�าสินค�านั้นเป/นสินค�าท่ีไม�มีเจ�าของและให�
ตกเป/นของแผ�นดิน 

ถ�าสินค�าท่ียึดไว�นั้นเป/นของเสียง�าย หรือถ�าหน�วงช�าไว�จะเป/นการเสี่ยงความเสียหาย 
หรือจะเสียค�าใช�จ�ายในการเก็บรักษาเกินราคาของสินค�านั้น เลขาธิการสําหรับกรุงเทพมหานคร หรือ
ประธาน กจร. สําหรับจังหวัดอ่ืน หรือผู�ซ่ึงได�รับมอบหมายจากเลขาธิการ หรือประธาน กจร. จะสั่ง
พนักงานเจ�าหน�าท่ีให�ขายทอดตลาดสินค�านั้น หรือขายโดยวิธีอ่ืนท่ีเห็นสมควรก�อนท่ีของนั้นจะตกเป/น
ของแผ�นดินก็ได� เงินค�าขายสินค�านั้นเม่ือได�หักค�าใช�จ�ายและค�าภาระติดพันท้ังปวงออกแล�ว ให�ถือไว�
แทนสินค�า 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีท่ีมีการจับกุมผู�กระทําความผิด เม่ือพนักงานอัยการร�องขอ ให�

ศาลสั่งจ�ายเงินสินบนแก�ผู�นําจับร�อยละยี่สิบห�าและเงินรางวัลแก�ผู�จับร�อยละสามสิบของจํานวนเงิน
สุทธิค�าขายของกลางท่ีศาลสั่งให�ริบ หรือในกรณีท่ีมิได�ริบของกลางหรือของกลางไม�อาจขายได� ให�จ�าย
จากเงินค�าปรับท่ีได�ชําระต�อศาลตามอัตราดังกล�าว 

ในกรณีท่ีไม�มีผู�นําจับ ให�จ�ายเงินรางวัลแก�ผู�จับร�อยละสามสิบของจํานวนเงินสุทธิค�า
ขายของกลางท่ีศาลสั่งให�ริบ หรือในกรณีท่ีมิได�ริบของกลางหรือของกลางไม�อาจขายได� ให�จ�ายจากเงิน
ค�าปรับท่ีได�ชําระต�อศาลตามอัตราดังกล�าว 

ในกรณีท่ีผู�นําจับหรือผู�จับฝSายใดฝSายหนึ่งมีหลายคน ให�จ�ายเงินสินบนหรือเงินรางวัล
แก�บุคคลในฝSายนั้นคนละเท�า ๆ กัน 

ในกรณีท่ีจับของกลางได�แต�ไม�ปรากฏตัวผู�กระทําผิด ให�คณะกรรมการมีอํานาจสั่ง
จ�ายเงินสินบนและเงินรางวัลจากจํานวนเงินสุทธิค�าขายของกลางท่ีตกเป/นของแผ�นดินตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด แต�ไม�เกินอัตราท่ีกําหนดตามมาตรานี้ 

ในกรณีท่ีมีการจับกุมผู�กระทําความผิดและได�มีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๓ ให�
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งจ�ายเงินสินบนและเงินรางวัลจากจํานวนเงินค�าปรับตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด แต�ไม�เกินอัตราท่ีกําหนดตามมาตรานี้ 

 
หมวด ๕ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๔  ผู�ใดไม�ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๑๘ 

(๑) ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามเดือน หรือปรับไม�เกินห�าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๓๕  ผู�ใดขัดขวางการปฏิบัติหน�าท่ีของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๑๘ 

(๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๒๑ ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งป0 หรือปรับไม�เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๓๖  ผู�ใดไม�อํานวยความสะดวกแก�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๑๙ ต�อง

ระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม�เกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๓๗  ผู�ใดฝSาฝUนหรือไม�ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ 

(๑) (๒) (๓) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) หรือ (๑๒) หรือขัดขวางการดําเนินงานของ กกร. กจร. 
เลขาธิการ หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๙ (๘) ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินห�าป0 หรือปรับไม�เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๓๘  ผู�ใดไม�ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๕) 

หรือไม�แจ�งตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งป0 หรือปรับไม�เกินสองหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกไม�เกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝSาฝUน หรือจนกว�าจะแจ�ง 

 
มาตรา ๓๙  ผู�ใดฝSาฝUนมาตรา ๒๖ วรรคสอง ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินห�าป0 หรือ

ปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๔๐  ผู�ใดไม�แสดงราคาหรือไม�ปฏิบัติตามหลักเกณฑK วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

กําหนดตามมาตรา ๒๘ ต�องระวางโทษปรับไม�เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๔๑  ผู�ใดฝSาฝUนมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ต�องระวางโทษจําคุก

ไม�เกินเจ็ดป0 หรือปรับไม�เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๔๒๒  ในกรณีท่ีผู�กระทําความผิดเป/นนิติบุคคล ถ�าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู�จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล�าวมีหน�าท่ีต�องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว�นไม�สั่งการหรือไม�กระทําการจนเป/นเหตุให�นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู�นั้นต�องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว�สําหรับความผิดนั้น ๆ ด�วย 

 
มาตรา ๔๓  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือเป/น

ความผิดท่ีมีโทษปรับหรือจําคุกไม�เกินหนึ่งป0 หรือจําคุกไม�เกินหนึ่งป0และปรับให�คณะกรรมการ
มีอํานาจเปรียบเทียบได� ในการใช�อํานาจดังกล�าวคณะกรรมการอาจมอบหมายให�คณะอนุกรรมการ 
เลขาธิการ ประธาน กจร. หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีเป/นผู�กระทําแทนได� 
                                                 

๒ มาตรา ๔๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห�งกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู�แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ให�เป/นไปตามหลักเกณฑKและวิธีการท่ี กกร. กําหนด 
เม่ือผู�กระทําผิดยินยอมเสียค�าปรับในอัตราอย�างสูงสําหรับความผิดนั้น ในกรณีโทษ

ปรับสถานเดียว หรือเม่ือผู�ต�องหาได�ชําระเงินค�าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบ ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดแล�ว ให�ถือว�าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา  ๔๔  ให�บรรดากฎกระทรวง  ระเ บียบ หรือประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติกําหนดราคาสินค�าและป6องกันการผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ีใช�บังคับอยู�ในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ ใช� บัง คับ ยั งคงใช� บัง คับได�ต�อไปเท�า ท่ีไม� ขัดหรือแย� ง กับบทบัญญัติแห� ง
พระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ จนกว�าจะได�มีระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎหมายว�าด�วยการกําหนด
ราคาสินค�าและป6องกันการผูกขาดท่ีใช�บังคับอยู�ในป1จจุบันมีความไม�เหมาะสม เพราะมีสาระเป/นสอง
ส�วน คือ การกําหนดราคาสินค�าและการป6องกันการผูกขาด ซ่ึงท้ังสองส�วนมีวัตถุประสงคKในการบังคับ
ใช�กฎหมายแตกต�างกัน แต�มีองคKกรท่ีทําหน�าท่ีตามกฎหมายฉบับนี้เพียงองคKกรเดียว  ดังนั้น สมควร
แยกบทบัญญัติและองคKกรท่ีทําหน�าท่ีตามกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดราคาสินค�าและการป6องกัน
การผูกขาดออกจากกัน เพ่ือให�การดําเนินการตามกฎหมายเป/นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
บทบัญญัติเดิมในส�วนของการกําหนดราคาสินค�ายังไม�ชัดเจนและเหมาะสม สมควรปรับปรุงเสียใหม�
ให�ชัดเจนข้ึน  จึงจําเป/นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห�งกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู�แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป/นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได�มีคําวินิจฉัยว�า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส�วนท่ีสันนิษฐานให�
กรรมการผู�จัดการ ผู�จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต�องรับโทษ
ทางอาญาร�วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม�ปรากฏว�ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย�งต�อรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป/นอันใช�บังคับไม�ได�ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต�อมาศาลรัฐธรรมนูญได�มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล�าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ[ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย�งต�อรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป/นอันใช�บังคับไม�ได�ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพ่ือแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให�ขัดหรือแย�งต�อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป/นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน�า ๑/๑๑ กุมภาพันธK ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 

วริญา/เพ่ิมเติม 
๑๖ กุมภาพันธK ๒๕๖๐ 

 
วิชพงษK/ตรวจ 

๒๐ กุมภาพันธK ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


