พระราชบัญญัติ
ว่ าด้ วยราคาสิ นค้ าและบริการ
พ.ศ. ๒๕๔๒
----------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที* ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็ นปี ที* ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
----------------------พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที#เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการกําหนดราคาสิ นค้าและป้ องกันการผูกขาด
พระราชบัญญัติน- ี มีบทบัญญัติบางประการเกี# ยวกับการจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
ซึ# งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย บัญ ญัติ ใ ห้ ก ระทํา ได้ โ ดยอาศัย อํา นาจตามบทบัญ ญัติ
แห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข- ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนีมาตรา ๑ พระราชบัญ ญัติ น- ี เรี ยกว่ า “พระราชบัญ ญัติ ว่ า ด้ว ยราคาสิ น ค้า และบริ ก าร
พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน- ี ให้ใช้บงั คับตั-งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ ก ํ า หนดราคาสิ นค้ า และป้ องกั น การผู ก ขาด
พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน- ี
“ธุรกิจ” หมายความว่า กิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม การบริ การ
หรื อกิจการอื#นที#มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
“สิ นค้ า” หมายความว่า สิ# งของที#อาจใช้ในการอุ ปโภคหรื อบริ โภค รวมทั-งเอกสารแสดง
สิ ทธิ ในสิ# งของ
“บริการ” หมายความว่า การรับจัดทําการงาน การให้สิทธิ ใดๆ การให้ใช้หรื อให้ประโยชน์
ในทรัพย์สินหรื อกิจการใด ๆ โดยเรี ยกค่าตอบแทนเป็ นเงิน หรื อผลประโยชน์อื#น
“จําหน่ าย” หมายความว่า ขาย แลกเปลี# ยน ให้ จ่ายแจก โอนสิ ทธิ การครอบครองสิ นค้า
ให้แก่บุคคลอื#น หรื อให้บริ การ
*ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที# ๒๒ ก วันที# ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒

๒

“ผลิต” หมายความว่า ทํา ผสม ปรุ ง ประกอบ ประดิ ษฐ์ แปรสภาพ เปลี# ยนรู ป ดัดแปลง
คัดเลือก แบ่งบรรจุ รวมบรรจุ หรื อทําการอย่างใดอย่างหนึ#งให้มีข- ึนซึ# งสิ นค้าไม่วา่ ด้วยวิธีใด รวมทั-ง
การทําให้มีข- ึนซึ# งชื# อทางการค้าหรื อเครื# องหมายการค้าสําหรับสิ นค้านั-นไม่วา่ จะทําเองหรื อให้ผอู ้ ื#น
ทําให้ก็ตาม
“ราคา” หมายความว่า ค่าตอบแทนสําหรับการจําหน่ายด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ หรื อ
คณะกรรมการส่ วนจังหวัดว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ
“สํ านักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ
หรื อสํานักงานคณะกรรมการส่ วนจังหวัดว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิ การคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที*” หมายความว่า ข้า ราชการซึ# งรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั-ง ให้ ป ฏิ บ ตั ิ ก ารตาม
พระราชบัญญัติน- ี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน- ี
มาตรา ๕ พระราชบัญ ญัติ น- ี มิ ใ ห้ ใ ช้บ ัง คับ แก่ ร าชการส่ ว นกลาง ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค
ราชการส่ วนท้องถิ#น หรื อกิจการที#กาํ หนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน- ี และให้มี
อํานาจแต่งตั-งพนักงานเจ้าหน้าที#เพื#อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน- ี
หมวด ๑
คณะกรรมการว่ าด้ วยราคาสิ นค้ าและบริการ
----------------------มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ เรี ยกโดยย่อว่า “กกร.”
ประกอบด้วยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์และ
เลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนเป็ นรองประธานกรรมการ และผูท้ รงคุณวุฒิไม่นอ้ ยกว่า
สี# ค นแต่ ไ ม่ เ กิ น แปดคนซึ# งคณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั-ง โดยต้อ งแต่ ง ตั-ง จากผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ภ าคเอกชน
ไม่นอ้ ยกว่ากึ#งหนึ#งเป็ นกรรมการ และให้เลขาธิ การเป็ นกรรมการและเลขานุการ
ให้ กกร. ทําหน้าที#คณะกรรมการส่ วนจังหวัดว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การสําหรับ
กรุ งเทพมหานครด้วย
มาตรา ๘ ผูท้ รงคุ ณวุฒิซ# ึ งจะได้รับแต่งตั-งเป็ นกรรมการต้องไม่เป็ นข้า ราชการการเมื อง
ผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ในทางการเมื อ ง กรรมการหรื อผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ที# รั บ ผิ ด ชอบในการบริ หาร
พรรคการเมือง
มาตรา ๙ ให้ กกร. มีอาํ นาจหน้าที#ในทุกท้องที#ทว#ั ราชอาณาจักร ดังต่อไปนี(๑) ประกาศกําหนดให้สินค้าหรื อบริ การใดเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การควบคุมตามมาตรา ๒๔
(๒) กําหนดมาตรการที#ใช้สาํ หรับสิ นค้าหรื อบริ การควบคุมตามมาตรา ๒๕
(๓) สั#งให้ผผู ้ ลิตหรื อผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าหรื อบริ การควบคุมแจ้งข้อเท็จจริ งตามมาตรา ๒๖

๓

(๔) ให้ความเห็นชอบประกาศที#ออกตามมาตรา ๒๗
(๕) กํา หนดหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื# อ นไขในการแสดงราคาสิ นค้า หรื อ บริ ก ารตาม
มาตรา ๒๘
(๖) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที# ถือว่าเป็ นการทําให้ราคาตํ#าเกิ นสมควร หรื อสู งเกิ น
สมควร หรื อทําให้เกิดความปั#นป่ วนซึ# งราคาของสิ นค้าหรื อบริ การตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง
(๗) กําหนดระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสิ นบนและเงินรางวัลตามมาตรา ๓๓
(๘) เข้า กํา กับ ดู แลและสั#ง การเท่ า ที# จาํ เป็ นเพื# อให้ก ารผลิ ต หรื อการจํา หน่ า ยสิ นค้า หรื อ
บริ การควบคุ มมีเพียงพอแก่ ความต้องการของประชาชน ในการนี- กกร. อาจมอบหมายให้ กจร.
เลขาธิ การหรื อพนักงานเจ้าหน้าที#กระทําการแทนก็ได้
(๙) พิจารณาเรื# องที#มีการร้องเรี ยนว่าได้รับความเดือดร้อนหรื อเสี ยหาย เนื# องจากการกระทํา
อันมีผลกระทบกระเทือนต่อราคา
(๑๐) เชิญบุคคลใดบุคคลหนึ#งมาให้ขอ้ เท็จจริ ง คําอธิ บาย คําแนะนํา หรื อความเห็น
(๑๑) ปฏิบตั ิการอื#นใดตามที#กฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที#ของ กกร.
มาตรา ๑๐ ให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี
เมื# อ ครบกํา หนดตามวาระดัง กล่ า วในวรรคหนึ# ง หากยัง มิ ไ ด้ มี ก ารแต่ ง ตั-ง กรรมการ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิข- ึ นใหม่ ให้กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิซ# ึ งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระนั-น อยู่ในตํา แหน่ ง
เพื#อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ# ึ งได้รับแต่งตั-งใหม่เข้ารับหน้าที#
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ# ึ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั-งอีกได้ แต่จะแต่งตั-งให้
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๑ ให้ นํา ความในมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙
มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บงั คับกับการแต่งตั-งกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ การพ้นจากตําแหน่ ง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม และให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่งเมื#อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ ด้วย
มาตรา ๑๒ ในจัง หวัดหนึ# ง นอกจากกรุ ง เทพมหานคร ให้มี ค ณะกรรมการส่ วนจัง หวัด
ว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ เรี ยกโดยย่อว่า “กจร.” ประกอบด้วยผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธาน
กรรมการ และผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ น้อ ยกว่า ห้ า คนแต่ ไ ม่ เ กิ น เก้า คนซึ# งผูว้ ่า ราชการจัง หวัด แต่ ง ตั-ง
โดยมี ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จ ากภาคเอกชนไม่ น้อ ยกว่า หนึ# ง ในสามเป็ นกรรมการ และพาณิ ช ย์จ ัง หวัด
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
การคัดเลือกบุคคลเพื#อแต่งตั-งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิให้เป็ นไปตามระเบียบที# กกร. กําหนด
ให้ กจร. มีอาํ นาจหน้าที#ตามพระราชบัญญัติน- ีในจังหวัดนั-น
มาตรา ๑๓ ให้ กจร. มีอาํ นาจหน้าที# ดังต่อไปนี-

๔

(๑) ปฏิ บตั ิ การตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ วรรคสอง มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ วรรคสอง
และมาตรา ๓๓
(๒) พิจารณาเรื# องที#มีการร้องเรี ยนว่าได้รับความเดือดร้อนหรื อความเสี ยหายเนื# องจากการ
กระทําอันมีผลกระทบกระเทือนต่อราคา
(๓) เชิญบุคคลใดบุคคลหนึ#งมาให้ขอ้ เท็จจริ ง คําอธิ บาย คําแนะนํา หรื อความเห็น
(๔) ปฏิบตั ิตามประกาศหรื อคําสั#งของ กกร. และปฏิ บตั ิการอย่างใดอย่างหนึ# งตามที# กกร.
มอบหมาย
การใช้อาํ นาจตามวรรคหนึ# งของ กจร. จะขัดหรื อแย้งกับกรณี ที# กกร. กําหนดมาตรา ๙
ไม่ได้
มาตรา ๑๔ ให้นาํ ความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช้บงั คับกับ กจร. โดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการจะแต่งตั-งคณะอนุ กรรมการเพื#อพิจารณาสอบสวนหรื อศึ กษา
และเสนอความเห็นในเรื# องใดเรื# องหนึ# ง หรื อปฏิ บตั ิการอย่างใดอย่างหนึ# งแทนได้ และให้นาํ ความ
ในมาตรา ๑๑ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๒
สํ านักงานคณะกรรมการว่ าด้ วยราคาสิ นค้ าและบริการ
-----------------------มาตรา ๑๖ ให้จดั ตั-งสํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ เรี ยกโดยย่อ
ว่า “สํ า นัก งาน กกร.” ขึ- น ในกรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์ มี อ ธิ บ ดี ก รมการค้า ภายใน
เป็ นเลขาธิ การ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของสํานักงาน และมีอาํ นาจ
หน้าที# ดังต่อไปนี(๑) ดําเนินงานธุ รการของ กกร. และคณะอนุกรรมการ และทําหน้าที#เป็ นศูนย์กลาง
ประสานงานกับ
กจร.
(๒) ศึกษา วิเคราะห์และวิจยั เกี#ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ ราคาและการประกอบธุ รกิจ รวมทั-ง
เสนอโครงการ แผนงานหรื อมาตรการเกี#ยวกับการกําหนดราคาสิ นค้าและบริ การต่อ กกร.
(๓) ติดตามความเคลื# อนไหวของราคาสิ นค้าหรื อบริ การควบคุ ม และสอดส่ องพฤติการณ์
ของผูป้ ระกอบธุ รกิจ แล้วรายงานต่อ กกร.
(๔) รับเรื# องที#มีการร้องเรี ยนว่าได้รับความเดือดร้อนหรื อเสี ยหายเนื# องจากการกระทําอันมี
ผลกระทบกระเทือนต่อราคา
(๕) กําหนดระเบียบเพื#อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานของสํานักงาน กกร.
(๖) ปฏิ บ ตั ิ การตามประกาศ ระเบี ย บ และมติ ข อง กกร. และปฏิ บ ตั ิ ก ารอื# นตามที# กกร.
มอบหมาย

๕

มาตรา ๑๗ ให้จดั ตั-งสํานักงานคณะกรรมการส่ วนจังหวัดว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ
เรี ยกโดยย่อว่า “สํานักงาน กจร.” ขึ-นในทุ กจังหวัด มีพาณิ ชย์จงั หวัดเป็ นหัวหน้าสํานักงาน เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของสํานักงาน และมีอาํ นาจหน้าที# ดังต่อไปนี(๑) ดําเนิ นงานธุ รการของ กจร. และคณะอนุกรรมการซึ# ง กจร. แต่งตั-ง และทําหน้าที#
ประสานงานกับ
กกร.
(๒) ปฏิบตั ิการตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) และ (๔) ในเขตจังหวัดนั-นแล้วเสนอต่อ กจร.
(๓) กําหนดระเบียบเพื#อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานของสํานักงาน กจร.
(๔) ปฏิบตั ิการตามประกาศ ระเบียบ และมติของ กกร. และ กจร. และปฏิบตั ิการอื#นตามที#
กจร. มอบหมาย
มาตรา ๑๘ ในการปฏิ บ ัติ ก ารตามพระราชบัญ ญัติ น- ี ให้ พ นัก งานเจ้า หน้ า ที# มี อ ํา นาจ
ดังต่อไปนี(๑) มีหนังสื อเรี ยกบุคคลใดมาให้ถอ้ ยคํา แจ้งข้อเท็จจริ ง หรื อทําคําชี- แจงเป็ นหนังสื อ หรื อ
ให้ ส่ ง บัญ ชี ทะเบี ย น เอกสารหรื อ หลัก ฐานใดเพื# อ ตรวจสอบหรื อ เพื# อ ประกอบการพิ จ ารณา
แต่ในกรณี ที#ให้ส่ง เอกสารหรื อหลักฐานเกี# ยวกับต้นทุ น สู ตร หรื อส่ วนประกอบของสิ นค้าหรื อ
บริ การอื#นที#มิใช่สินค้าหรื อบริ การควบคุมต้องได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากเลขาธิ การหรื อประธาน
กจร. ก่อน
(๒) เข้า ไปในสถานที# ท าํ การ สถานที# ผ ลิ ต สถานที# จาํ หน่ าย สถานที# รับซื- อ สถานที# เก็ บ
สิ นค้าของผูป้ ระกอบธุ รกิจหรื อของบุคคลใด หรื อสถานที#อื#นที#มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะมีการฝ่ าฝื น
บทบัญญัติ แห่ ง พระราชบัญ ญัติน- ี หรื อเข้า ไปในยานพาหนะของบุ ค คลใด หรื อสั#ง เจ้า ของหรื อ
ผูค้ วบคุ มยานพาหนะให้หยุด หรื อจอดเพื#อตรวจสอบให้การเป็ นไปตามพระราชบัญญัติน- ี หรื อ
เพื#อตรวจค้นและยึดพยานหลัก ฐานหรื อทรั พย์สินที# อาจริ บได้ตามพระราชบัญญัติน- ี หรื อจับกุ ม
ผูก้ ระทําความผิดที#เกี#ยวข้องกับการฝ่ าฝื นมาตรา ๓๐ หรื อมาตรา ๓๑ โดยไม่ตอ้ งมีหมายค้นในกรณี
ดังต่อไปนี(ก) เมื#อปรากฏความผิดซึ# งหน้ากําลังกระทําในสถานที# หรื อยานพาหนะ
(ข) บุ ค คลที# ไ ด้ก ระทํา ความผิ ดซึ# ง หน้า ขณะที# ถู ก ไล่ จบั หนี ไ ปหรื อมี เหตุ อนั แน่ นแฟ้ น
ควรสงสัยว่าได้ซุกซ่อนอยูใ่ นสถานที# หรื อยานพาหนะ
(ค) เมื# อ มี ค วามสงสั ย ตามสมควรว่ า พยานหลัก ฐานหรื อทรั พ ย์สิ น ที# อ าจริ บได้ ต าม
พระราชบัญญัติน- ี อยูใ่ นสถานที#หรื อยานพาหนะ ประกอบทั-งต้องมีเหตุอนั ควรเชื# อว่า เนื# องจากการ
เนิ#นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ พยานหลักฐานหรื อทรัพย์สินจะถูกโยกย้าย ซุ กซ่ อน ทําลาย หรื อทํา
ให้เปลี#ยนสภาพไปจากเดิม
(ง) เมื# อผูจ้ ะต้อ งถู ก จับ เป็ นเจ้า ของสถานที# หรื อยานพาหนะและการจับ นั-นมี หมายจับ
หรื อจับได้โดยไม่ตอ้ งมีหมาย

๖

ในการนี- ให้มีอาํ นาจสอบถามข้อเท็จจริ ง หรื อเรี ยกบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรื อหลักฐานอื# น
จากผูป้ ระกอบธุ รกิจ เจ้าของหรื อผูค้ วบคุมยานพาหนะ หรื อจากบุคคลซึ# งเกี# ยวข้อง ตลอดจนสั#งให้
บุคคลดังกล่าวซึ# งอยูใ่ นสถานที#หรื อยานพาหนะนั-นปฏิบตั ิการเท่าที#จาํ เป็ น
(๓) ในกรณี ที#มีหลักฐานชัดแจ้งเป็ นที#เชื# อได้วา่ มีการฝ่ าฝื นมาตรา ๓๐ หรื อมาตรา ๓๑ ให้มี
อํา นาจกัก อายัด หรื อยึดสิ นค้า ยานพาหนะ เอกสารหรื อหลัก ฐานอื# นที# เกี# ยวข้องกับการกระทํา
ความผิด แต่การยึดสิ นค้า ยานพาหนะ เอกสารหรื อหลักฐานต้องได้รับอนุ ญาตเป็ นหนังสื อจาก
ประธานคณะกรรมการก่อน
มาตรา ๑๙ ในการปฏิ บตั ิหน้าที#ของพนักงานเจ้าหน้าที# ให้บุคคลซึ# งเกี# ยวข้องอํานวยความ
สะดวกตามสมควร
มาตรา ๒๐ ในการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที# พนัก งานเจ้า หน้า ที# ต้องแสดงบัตรประจํา ตัวต่ อบุ ค คล
ซึ# งเกี#ยวข้อง
บัตรประจําตัวให้เป็ นไปตามแบบที#รัฐมนตรี กาํ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๑ หนังสื อเรี ยกตามมาตรา ๑๘ (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที#นาํ ส่ ง ณ ภูมิลาํ เนาหรื อ
สถานที#ทาํ การของบุคคลซึ# งระบุไว้ในหนังสื อเรี ยก ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข- ึนถึงพระอาทิตย์ตก
หรื อในเวลาทําการของบุคคลนั-น หรื อจะส่ งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับก็ได้
ในกรณี ที#พนักงานเจ้าหน้าที#นาํ ส่ งตามวรรคหนึ# งแล้ว แต่บุคคลซึ# งระบุไว้ในหนังสื อเรี ยก
ปฏิ เสธไม่ยอมรับหนังสื อเรี ยกโดยปราศจากเหตุอนั สมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที#ขอให้พนักงาน
ฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจไปเป็ นพยาน เพื#อวางหนังสื อเรี ยกไว้ ณ ที#น- นั แต่ถา้ ไม่พบบุคคลซึ# งระบุไว้
ในหนัง สื อเรี ย ก ณ ภู มิ ล ํา เนาหรื อสถานที# ท าํ การของบุ ค คลนั-น จะส่ ง ให้แ ก่ บุ ค คลใดซึ# ง บรรลุ
นิ ติภาวะแล้วซึ# งอยูห่ รื อทํางานในบ้านเรื อนหรื อสถานที#ทาํ การนั-นก็ได้ และถ้าไม่พบบุคคลใดหรื อ
พบแต่ไม่มีบุคคลใดยอมรับไว้แทนให้ปิดหนังสื อเรี ยกนั-นไว้ในที#ที#เห็ นได้ง่าย ณ ภูมิลาํ เนาหรื อ
สถานที#ทาํ การนั-นต่อหน้าพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจที#ไปเป็ นพยาน
เมื# อพนัก งานเจ้า หน้า ที# ไ ด้ดาํ เนิ น การตามวรรคหนึ# ง หรื อ วรรคสองแล้ว ให้ถื อว่า บุ ค คล
ซึ# งระบุ ไว้ในหนังสื อเรี ยกได้รับหนังสื อเรี ยกนั-นแล้ว ถ้าเป็ นการปิ ดหนังสื อเรี ยก ให้ถือว่าได้รับ
หนังสื อเรี ยกนั-น เมื#อครบกําหนดห้าวันนับแต่วนั ปิ ดหนังสื อเรี ยก แต่ถา้ เป็ นการส่ งโดยทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนตอบรับให้ถือว่าได้รับหนังสื อเรี ยกนั-นเมื#อครบกําหนดห้าวันนับแต่วนั รับ
มาตรา ๒๒ ในการปฏิ บ ัติ ก ารตามพระราชบัญ ญัติ น- ี ให้ ก รรมการกลาง กรรมการ
ส่ ว นจัง หวัด อนุ ก รรมการ เลขาธิ ก าร และพนัก งานเจ้า หน้า ที# เป็ นเจ้า พนัก งานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา ๒๓ เพื# อ ประโยชน์ ใ นการจั บ กุ ม ผู ้ก ระทํา ความผิ ด ตามพระราชบัญ ญัติ น- ี
ให้พ นัก งานเจ้า หน้า ที# เป็ นพนัก งานฝ่ ายปกครองหรื อตํา รวจตามประมวลกฎหมายวิธี พิ จารณา
ความอาญา
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การจับกุมผูก้ ระทําความผิดให้กระทําได้โดยไม่ตอ้ งมีหมายจับเมื#อปรากฏว่ามีการกระทํา
ความผิ ดซึ# งหน้า หรื อมี เหตุ อื# นที# ป ระมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาบัญญัติใ ห้พ นัก งาน
ฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจจับได้โดยไม่ตอ้ งมีหมายจับ
หมวด ๓
การกําหนดราคาสิ นค้ าและบริการ
----------------------มาตรา ๒๔ เพื#อป้ องกันการกําหนดราคาซื- อ ราคาจําหน่ ายหรื อการกําหนดเงื# อนไขและ
วิธีปฏิ บตั ิทางการค้าอันไม่เป็ นธรรม กกร. ด้วยความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอาํ นาจประกาศ
กําหนดให้สินค้าหรื อบริ การใดเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การควบคุมได้
ให้ กกร. พิจารณาทบทวนการใช้อาํ นาจตามวรรคหนึ# งอย่างน้อยปี ละหนึ# งครั-ง หากเห็นว่า
ภาวะเศรษฐกิจหรื อข้อเท็จจริ งที#อาศัยเป็ นหลักในการพิจารณาใช้อาํ นาจของ กกร. เปลี#ยนแปลงไป
หรื อสิ- นสุ ดลง ให้ กกร. ด้วยความเห็ นชอบของคณะรั ฐมนตรี ประกาศเปลี# ยนแปลงหรื อยกเลิ ก
การใช้อาํ นาจนั-นโดยไม่ชกั ช้า
ประกาศ กกร. ให้มีอายุตามที#กาํ หนด แต่จะกําหนดเกิ นหนึ# งปี ไม่ได้ เว้นแต่จะมีการออก
ประกาศใหม่
ประกาศ กกร. ตามวรรคหนึ# ง และวรรคสอง เมื# อได้ป ระกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว
ให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๒๕ เมื# อได้มีการประกาศกําหนดสิ นค้าหรื อบริ การควบคุ มตามมาตรา ๒๔ แล้ว
ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจดังต่อไปนี(๑) กํา หนดราคาซื- อ หรื อ ราคาจํา หน่ า ยสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารควบคุ ม ให้ ผูซ้ -ื อ ซื- อ ในราคา
ไม่ต# าํ กว่าราคาที#กาํ หนด หรื อให้ผจู ้ าํ หน่ายจําหน่ ายในราคาไม่สูงกว่าราคาที#กาํ หนด หรื อตรึ งราคา
ไว้ในราคาใดราคาหนึ#ง
(๒) กําหนดอัตรากําไรสู งสุ ดต่อหน่ วยของสิ นค้าหรื อบริ การควบคุมที#ผจู ้ าํ หน่ายจะได้รับ
จากการจํา หน่ า ยสิ นค้า หรื อบริ ก ารควบคุ ม หรื อกําหนดอัตราส่ วนแตกต่ างระหว่า งราคาซื- อกับ
ราคาขายสิ นค้า หรื อบริ การควบคุมในแต่ละช่วงการค้า
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และเงื#อนไขให้ตอ้ งปฏิบตั ิเกี#ยวกับการผลิต การนําเข้ามา
ในราชอาณาจักร การส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร การซื- อ การจําหน่ าย หรื อการเก็บรักษาสิ นค้า
หรื อบริ การควบคุม
(๔) กําหนดท้องที#หรื อระยะเวลาในการใช้บงั คับประกาศของคณะกรรมการ
(๕) กําหนดให้แจ้งปริ มาณ สถานที#เก็บ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย แผนการผลิต แผนการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักร แผนการส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร แผนการซื- อ แผนการจําหน่ าย แผนการ

๘

เปลี# ยนแปลงราคาหรื อรายการอื# นใดหรื อส่ วนลดในการจําหน่ า ย กระบวนการผลิ ต และวิธีการ
จําหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที#
(๖) กําหนดให้มีการเก็บหรื อเพิ#มปริ มาณการเก็บสํารองสิ นค้าควบคุ มและกําหนดท้องที#
และสถานที#ให้เก็บสํารองสิ นค้าควบคุม
(๗) ห้ามหรื ออนุญาตให้มีการส่ งออกไปนอกหรื อนําเข้ามาในท้องที#ใดท้องที#หนึ# งซึ# งสิ นค้า
ควบคุม
(๘) สั#งให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการผลิต การนําเข้ามาในราชอาณาจักร
การซื- อ การจําหน่ าย หรื อการเก็บรักษาสิ นค้าหรื อบริ การควบคุม รวมทั-งให้ระงับหรื อลดค่าใช้จ่าย
ที#กาํ หนดไว้เกินสมควร
(๙) จัด ให้ มี ก ารปั นส่ วนในการซื- อ และการจํา หน่ า ยสิ นค้า หรื อบริ ก ารควบคุ ม รวมทั-ง
กํา หนดหลัก เกณฑ์ แ ละเงื# อ นไขในการปั น ส่ ว นดัง กล่ า ว หรื อ กํา หนดเงื# อ นไขในการซื- อ และ
การจําหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การควบคุม
(๑๐) สั#งให้จาํ หน่ ายสิ นค้าหรื อบริ การควบคุ มตามปริ ม าณและราคาที# ก าํ หนด ตลอดจน
สั#งให้จาํ หน่ายแก่ส่วนราชการหรื อบุคคลใดตามที#คณะกรรมการกําหนด
(๑๑) ห้ า มจํา หน่ า ย ให้ ใช้เ อง ยัก ย้า ย หรื อ เปลี# ย นสภาพซึ# งสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารควบคุ ม
เกินปริ มาณที#กาํ หนด
(๑๒) กํา หนดมาตรการเพื# อป้ องกันการกักตุ นสิ นค้า ควบคุ ม หรื อการครอบครองสิ นค้า
ควบคุมเกินปริ มาณที#กาํ หนด
การใช้อาํ นาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึ# ง ให้กระทําเป็ นประกาศตามความจําเป็ นแก่
พฤติ การณ์ แห่ งกรณี โดยคํานึ งถึ งภาระของผูป้ ฏิ บตั ิ โดยต้องระบุ ถึงเหตุ ผล และผูซ้ # ึ งต้องปฏิ บตั ิ
ตามประกาศไว้ด้วย ประกาศดังกล่ า วให้มี ผลใช้บ งั คับตั-ง แต่วนั ถัดจากวันที# ระบุ ไ ว้ใ นประกาศ
ตาม (๔) และเมื#อได้มีประกาศแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการใช้อาํ นาจตามวรรคหนึ# งอย่างน้อยปี ละหนึ# งครั- ง
เพื# อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ภาวะเศรษฐกิ จ โดยคํา นึ ง ถึ ง ต้น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยการผลิ ต การนํา เข้า มา
ในราชอาณาจัก ร การส่ ง ออกไปนอกราชอาณาจัก ร การซื- อ หรื อ การจํา หน่ า ยและอัต รากํา ไร
ที# เหมาะสม รวมทั-งผลกระทบต่ อการลงทุ นในการขยายกํา ลังการผลิ ตในระยะต่อไปด้วย และ
เมื# อ เห็ น ว่ า ภาวะเศรษฐกิ จ หรื อข้ อ เท็ จ จริ งที# อ าศัย เป็ นหลั ก ในการพิ จ ารณาใช้ อ ํา นาจของ
คณะกรรมการเปลี# ยนแปลงไปหรื อสิ- นสุ ดลง ให้คณะกรรมการประกาศเปลี# ยนแปลงหรื อยกเลิ ก
การใช้อาํ นาจนั-นในราชกิจจานุเบกษาโดยไม่ชกั ช้า
ประกาศของคณะกรรมการให้มีอายุตามที#กาํ หนด แต่จะกําหนดเกินหนึ# งปี ไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้มีการออกประกาศใหม่
มาตรา ๒๖ ให้ กกร. มีอาํ นาจประกาศให้ผูผ้ ลิ ต ผูจ้ าํ หน่ าย ผูซ้ -ื อเพื#อจําหน่ ายหรื อผูน้ าํ เข้า
เพื# อ จํา หน่ า ยสิ น ค้า หรื อบริ การควบคุ ม แจ้ง ชื# อ ราคาซื- อ ราคาจํา หน่ า ย มาตรฐาน คุ ณ ภาพ
ขนาด ปริ ม าณ นํ-า หนัก ต่ อ หน่ ว ย รวมทั-ง ชื# อ และปริ ม าณวัต ถุ อ ันเป็ นส่ ว นประกอบของสิ น ค้า
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หรื อบริ ก ารนั-น และลัก ษณะอย่า งอื# นของสิ นค้า หรื อบริ ก ารควบคุ ม ตามที# เป็ นอยู่ใ นวันที# กกร.
กําหนดต่อเลขาธิ การ
เมื#อได้แจ้งรายการตามวรรคหนึ#งแล้ว กกร. อาจห้ามมิให้ผผู ้ ลิต ผูจ้ าํ หน่าย ผูซ้ -ื อเพื#อจําหน่าย
หรื อผูน้ าํ เข้าเพื#อจําหน่ ายรายนั-นจําหน่ ายสิ นค้าหรื อบริ ก ารในลักษณะที# แตกต่า งไปจากรายการ
ตามที#ได้แจ้งไว้หรื อจําหน่ายในราคาที#สูงหรื อตํ#ากว่าราคาตามที#ได้แจ้งไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาต
จากเลขาธิ การตามระเบียบที# กกร. กําหนด
การใช้อาํ นาจตามวรรคหนึ# ง ให้นําความในมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ในกรณี ที#มีความจําเป็ นรี บด่วนและลับที#จาํ เป็ นต้องใช้อาํ นาจตามมาตรา ๒๕
หรื อมาตรา ๒๖ และจะเรี ยกประชุ มคณะกรรมการให้ทนั ท่วงทีมิได้ ให้ประธานกรรมการมีอาํ นาจ
ใช้อาํ นาจของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ หรื อมาตรา ๒๖ ไปพลางก่อนได้ และในการใช้อาํ นาจ
ดังกล่าว ให้นาํ ความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมื# อได้ป ระกาศตามวรรคหนึ# ง แล้ว ต้องนําเสนอต่ อคณะกรรมการเพื# อพิ จารณาภายใน
สามวั น นั บ แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศ ถ้ า คณะกรรมการให้ ค วามเห็ น ชอบประกาศนั- น
ให้คณะกรรมการประกาศให้ประกาศนั-นมี ผ ลใช้บ งั คับ ต่อไป แต่ ถ้าคณะกรรมการไม่ใ ห้ความ
เห็นชอบ ให้คณะกรรมการประกาศยกเลิกประกาศนั-น แต่ท- งั นี-ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการที#ได้
กระทําไปแล้วในระหว่างที#ใช้ประกาศนั-น
ประกาศตามวรรคสอง ให้มี ผ ลใช้บ งั คับ ทันที ที# ป ระกาศ และเมื# อได้มี ป ระกาศแล้วให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจกําหนดให้ผูผ้ ลิ ต ผูจ้ าํ หน่ าย ผูซ้ -ื อเพื#อจําหน่ ายหรื อ
ผูน้ ํา เข้า เพื# อ จํา หน่ า ยสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารแสดงราคาสิ น ค้า หรื อ บริ ก าร ในการนี- คณะกรรมการ
อาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื#อนไขในการแสดงราคาสิ นค้าหรื อบริ การไว้ดว้ ยก็ได้
การใช้อาํ นาจตามวรรคหนึ# ง ให้นําความในมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ ห้า มมิ ใ ห้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จดํา เนิ นการใด ๆ โดยจงใจที# จะทํา ให้ราคาตํ#า เกิ น
สมควรหรื อสู งเกินสมควร หรื อทําให้เกิดความปั#นป่ วนซึ# งราคาของสิ นค้าหรื อบริ การใด
คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที#ถือว่าเป็ นการทําให้ราคาตํ#าเกินสมควร
หรื อสู งเกินสมควร หรื อทําให้ป#ั นป่ วนซึ# งราคาของสิ นค้าหรื อบริ การใดก็ได้ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๐ ห้ามมิ ให้บุคคลใดกักตุนสิ นค้าควบคุ ม โดยมีสินค้าควบคุ มไว้ในครอบครอง
เกินปริ มาณที#กาํ หนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๑๒) หรื อเก็บสิ นค้าควบคุม
ไว้ ณ สถานที# อื#น นอกจากสถานที# เก็ บ ตามที# ไ ด้แ จ้ง ต่ อพนัก งานเจ้า หน้า ที# ต ามมาตรา ๒๕(๕)
หรื อไม่นาํ สิ นค้าควบคุ มที# มีไว้เพื#อจําหน่ ายออกจําหน่ าย หรื อเสนอขายตามปกติ หรื อปฏิ เสธการ
จําหน่ายหรื อประวิงการจําหน่ายหรื อการส่ งมอบสิ นค้าควบคุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

๑๐

มาตรา ๓๑ ห้า มมิ ใ ห้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ บริ ก ารควบคุ ม หยุด การให้บ ริ ก ารตามปกติ หรื อ
ปฏิเสธการให้บริ การ หรื อประวิงการให้บริ การ โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด
----------------------มาตรา ๓๒ สิ นค้าที#ยึดไว้ตามมาตรา ๑๘ (๓) ถ้าไม่ปรากฏเจ้าของ หรื อผูค้ รอบครองหรื อ
พนัก งานอัยการสั#ง เด็ ดขาดไม่ ฟ้องคดี หรื อศาลมี ค าํ พิ พากษาถึ งที# สุดไม่ ให้ริบ และเจ้าของหรื อ
ผูค้ รอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที#ยึด วันที#ทราบคําสั#งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
หรื อวันที#ศาลมีคาํ พิพากษาถึงที#สุดไม่ให้ริบ แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าสิ นค้านั-นเป็ นสิ นค้าที#ไม่มีเจ้าของ
และให้ตกเป็ นของแผ่นดิน
ถ้าสิ นค้าที#ยึดไว้น- นั เป็ นของเสี ยง่าย หรื อถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็ นการเสี# ยงความเสี ยหาย หรื อ
จะเสี ยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกิ นราคาของสิ นค้านั-น เลขาธิ การสําหรับกรุ งเทพมหานคร หรื อ
ประธาน กจร. สํา หรั บ จัง หวัดอื# น หรื อผูซ้ # ึ ง ได้รับ มอบหมายจากเลขาธิ ก าร หรื อประธาน กจร.
จะสั#งพนักงานเจ้าหน้าที#ให้ขายทอดตลาดสิ นค้านั-น หรื อขายโดยวิธีอื#นที#เห็นสมควรก่อนที#ของนั-น
จะตกเป็ นของแผ่นดินก็ได้ เงินค่าขายสิ นค้านั-นเมื#อได้หกั ค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพันทั-งปวงออกแล้ว
ให้ถือไว้แทนสิ นค้า
มาตรา ๓๓ ในกรณี ที#มีการจับกุมผูก้ ระทําความผิด เมื#อพนักงานอัยการร้ องขอ ให้ศาลสั#ง
จ่ายเงิ นสิ นบนแก่ผูน้ าํ จับร้ อยละยี#สิบห้าและเงิ นรางวัลแก่ผจู ้ บั ร้ อยละสามสิ บของจํานวนเงิ นสุ ทธิ
ค่าขายของกลางที#ศาลสั#งให้ริบ หรื อในกรณี ที#มิได้ริบของกลางหรื อของกลางไม่อาจขายได้ ให้จ่าย
จากเงินค่าปรับที#ได้ชาํ ระต่อศาลตามอัตราดังกล่าว
ในกรณี ที#ไม่มีผูน้ าํ จับ ให้จ่ายเงิ นรางวัลแก่ผจู ้ บั ร้ อยละสามสิ บของจํานวนเงิ นสุ ทธิ ค่าขาย
ของกลางที#ศาลสั#งให้ริบ หรื อในกรณี ที#มิได้ริบของกลางหรื อของกลางไม่อาจขายได้ ให้จ่ายจากเงิน
ค่าปรับที#ได้ชาํ ระต่อศาลตามอัตราดังกล่าว
ในกรณี ที#ผูน้ าํ จับหรื อผูจ้ บั ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ# งมีหลายคน ให้จ่ายเงิ นสิ นบนหรื อเงิ นรางวัลแก่
บุคคลในฝ่ ายนั-นคนละเท่า ๆ กัน
ในกรณี ที#จบั ของกลางได้แต่ไม่ปรากฏตัวผูก้ ระทําผิด ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจสั#งจ่ายเงิน
สิ น บนและเงิ น รางวัล จากจํา นวนเงิ นสุ ท ธิ ค่ า ขายของกลางที# ต กเป็ นของแผ่น ดิ น ตามระเบี ย บ
ที#คณะกรรมการกําหนด แต่ไม่เกินอัตราที#กาํ หนดตามมาตรานีในกรณี ที# มี ก ารจับ กุ ม ผู ้ก ระทํา ความผิ ด และได้ มี ก ารเปรี ยบเที ย บตามมาตรา ๔๓
ให้ค ณะกรรมการมี อาํ นาจสั#ง จ่ า ยเงิ นสิ นบนและเงิ นรางวัล จากจํา นวนเงิ นค่ า ปรั บ ตามระเบี ย บ
ที#คณะกรรมการกําหนดแต่ไม่เกินอัตราที#กาํ หนดตามมาตรานี-
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หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
----------------------มาตรา ๓๔ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหนังสื อเรี ยกของพนักงานเจ้าหน้าที#ตามมาตรา ๑๘ (๑)
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน
หรื อปรับไม่เกินห้าพันบาท
หรื อทั-งจําทั-งปรับ
มาตรา ๓๕ ผูใ้ ดขัดขวางการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที# ข องพนัก งานเจ้า หน้า ที# ตามมาตรา ๑๘ (๒)
หรื อ (๓) หรื อมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษจําคุ กไม่เกินหนึ# งปี หรื อปรับไม่เกิ นสองหมื#นบาท หรื อ
ทั-งจําทั-งปรับ
มาตรา ๓๖ ผูใ้ ดไม่อาํ นวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที#ตามมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ#งเดือน หรื อปรับไม่เกินสองพันบาท หรื อทั-งจําทั-งปรับ
มาตรา ๓๗ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๑)
(๒) (๓) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) หรื อ (๑๒) หรื อขัดขวางการดํา เนิ น งานของ กกร. กจร.
เลขาธิ การ หรื อพนักงานเจ้าหน้าที# ตามมาตรา ๙ (๘) ต้องระวางโทษจําคุ กไม่เกิ นห้าปี หรื อปรั บ
ไม่เกินหนึ#งแสนบาท หรื อทั-งจําทั-งปรับ
มาตรา ๓๘ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๕) หรื อไม่แจ้ง
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ# ง ต้องระวางโทษจําคุ กไม่เกินหนึ# งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื#นบาท หรื อ
ทั-งจําทั-งปรับ และปรับไม่เกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาที#ยงั ฝ่ าฝื น หรื อจนกว่าจะแจ้ง
มาตรา ๓๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุ กไม่เกิ นห้าปี หรื อปรั บ
ไม่เกินหนึ#งแสนบาท หรื อทั-งจําทั-งปรับ
มาตรา ๔๐ ผูใ้ ดไม่แสดงราคาหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื#อนไขที#กาํ หนด
ตามมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ#งหมื#นบาท
มาตรา ๔๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรื อมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจําคุ กไม่เกิ น
เจ็ดปี หรื อปรับไม่เกินหนึ#งแสนสี# หมื#นบาท หรื อทั-งจําทั-งปรับ
มาตรา ๔๒ ในกรณี ที#ผกู ้ ระทําความผิดซึ# งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติน- ี เป็ นนิ ติบุคคล
ให้ ก รรมการผูจ้ ัด การ หุ ้ น ส่ ว นผูจ้ ัด การ หรื อ ผูซ้ # ึ งรั บ ผิ ด ชอบในการดํา เนิ น งานของนิ ติ บุ ค คล
ในเรื# องนั-นต้องรับโทษตามที#บญั ญัติไว้สาํ หรับความผิดนั-น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ การกระทํา
นั-นได้ก ระทํา โดยตนมิ ไ ด้รู้เห็ นหรื อยินยอม หรื อตนได้จดั การตามสมควรเพื# อป้ องกันมิ ใ ห้เกิ ด
ความผิดนั-นแล้ว
มาตรา ๔๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน- ีที#มีโทษปรับสถานเดียว หรื อเป็ นความผิด
ที#มีโทษปรับหรื อจําคุ กไม่เกิ นหนึ# งปี หรื อจําคุ กไม่เกิ นหนึ# งปี และปรับให้คณะกรรมการมีอาํ นาจ
เปรี ย บเที ย บได้ ในการใช้อ าํ นาจดัง กล่ า วคณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการ
เลขาธิ การ ประธาน กจร. หรื อพนักงานเจ้าหน้าที#เป็ นผูก้ ระทําแทนได้
การมอบหมายตามวรรคหนึ#ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที# กกร. กําหนด
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เมื#อผูก้ ระทําผิดยินยอมเสี ยค่าปรับในอัตราอย่างสู งสําหรับความผิดนั-น ในกรณี โทษปรับ
สถานเดี ย ว หรื อ เมื# อ ผูต้ ้องหาได้ช ํา ระเงิ น ค่ า ปรั บ ตามจํา นวนที# เปรี ย บเที ย บ ภายในระยะเวลา
ที#กาํ หนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
----------------------มาตรา ๔๔ ให้ บ รรดากฎกระทรวง ระเบี ย บ หรื อ ประกาศที# อ อกตามพระราชบัญ ญัติ
กําหนดราคาสิ นค้าและป้ องกันการผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ ที#ใช้บงั คับอยูใ่ นวันที#พระราชบัญญัติน- ีใช้
บังคับยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที#ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน- ี ทั-งนี- จนกว่า
จะได้มีระเบียบหรื อประกาศที#ออกตามพระราชบัญญัติน- ีใช้บงั คับ
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี- คือ โดยที# กฎหมายว่าด้วยการกําหนดราคาสิ นค้า
และป้ องกันการผูกขาดที#ใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั มีความไม่เหมาะสม เพราะมีสาระเป็ นสองส่ วน คือ การกําหนด
ราคาสิ นค้าและการป้ องกันการผูกขาด ซึ# ง ทั-ง สองส่ วนมี ว ตั ถุป ระสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายแตกต่ างกัน
แต่มีองค์กรที#ทาํ หน้าที#ตามกฎหมายฉบับนี-เพียงองค์กรเดียว ดังนั-น สมควรแยกบทบัญญัติและองค์กรที#ทาํ หน้าที#
ตามกฎหมายเกี# ย วกับ การกําหนดราคาสิ นค้าและการป้ องกันการผูก ขาดออกจากกัน เพื#อ ให้ก ารดํา เนิ นการ
ตามกฎหมายเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประกอบกับบทบัญญัติเดิ มในส่ วนของการกําหนดราคาสิ นค้ายังไม่
ชัดเจนและเหมาะสม สมควรปรับปรุ งเสี ยใหม่ให้ชดั เจนขึ-น จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน- ี

