
 

เร่ืองเสร็จที่ ๑๘๐/๒๕๔๓  
 

บันทึก 
เร่ือง  ปญหาขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ.๒๕๔๒ 

   
 

กรมการคาภายในไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ พณ ๐๔๐๒/๘๖๑๑ ลงวันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๔๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา กรมการคาภายในมีปญหาขอ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ.๒๕๔๒ เก่ียวกับคุณสมบัติของ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการ (กจร.) วาตองไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ หรือไม กลาวคือ ตองไมเปนขาราชการการเมืองผูดํารงตําแหนง
ในทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือไม 
โดยเจาหนาที่กรมการคาภายในมีความเห็นในเรื่องนี้แตกตางกันเปนสองฝาย กลาวคือ 

ฝายที่หนึ่ง มีความเห็นวาผูทรงคุณวุฒิใน กจร.ไมอยูในบังคับลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๘ เนื่องจากมาตรา ๑๔ มิไดกําหนดใหนําลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ มาใชบังคับ
กับ กจร. ประกอบกับเจตนารมณในการยกรางกฎหมายวาดวยราคาสินคาและบริการและใน
ข้ันตอนการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา 
มิไดมุงประสงคใหผูทรงคุณวุฒิใน กจร.ตองไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงในทาง
การเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

ฝายที่สอง มีความเห็นวาผูทรงคุณวุฒิใน กจร.ตองไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๘ เนื่องจากถอยคํา “ผูทรงคุณวุฒิ” และ “กรรมการ” ในมาตรา ๘ นั้น หมายความถึง
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (กกร.)ตามมาตรา ๗ และ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการ(กจร.) ตามมาตรา ๑๒ 
ดวย  นอกจากนี้ ควรที่จะวินิจฉัยกฎหมายในเรื่องนี้ใหสอดคลองกันทั้งในสวนของ กกร. และ 
กจร. เพราะคณะกรรมการทั้งสองคณะตางก็มีอํานาจสําคัญ ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว
เหมือนกันดังเชนในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๑๑ ที่ใหผูทรงคุณวุฒิตองพนจาก
ตําแหนงเมื่อมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ ซึ่งแสดงใหเห็นวากฎหมายไมประสงคจะใหอํานาจ
ทางการเมืองเขามาแทรกแซง 

กรมการคาภายในจึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยขอกฎหมายเพื่อใหไดขอยุติที่จะใชเปนแนวทางในการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิใน กจร.ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ดังนี ้

(๑) ผูทรงคุณวุฒิใน กจร.จะตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ หรือไม 
(๒) หากผูทรงคุณวุฒิใน กจร.ไมอยูในบังคับลักษณะตองหามตามมาตรา ๘

กกร.จะออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิใน กจร.
ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง ใหผูทรงคุณวุฒิใน กจร.ตองไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารง
ตําแหนงในทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง



 ๒

ตามมาตรา ๘ ไดหรือไม 
 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาปญหาที่ขอหารือประกอบคํา

ช้ีแจงเพิ่มเติมของผูแทนกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยแลว มีความเห็นดังนี้ 
ประเด็นที่หนึ่ง ผูทรงคุณวุฒิใน กจร.จะตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘๑ 

หรือไม นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) เห็นวา ผูทรงคุณวุฒิใน กจร.จะตองไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๘ เชนเดียวกับผูทรงคุณวุฒิใน กกร. 

พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ.๒๕๔๒ จัดตั้งคณะกรรมการ
สองคณะ คือ คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (กกร.) และคณะกรรมการสวน
จังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการ (กจร.) ซึ่งปรากฏในมาตรา ๗๒ และมาตรา ๑๒๓ ตามลําดับ  
ทั้งนี้ บทนิยาม “คณะกรรมการ” ตามมาตรา ๔๔ กําหนดให “คณะกรรมการ” หมายความรวมถึง
คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ หรือคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคา
สินคาและบริการ ในสวนที่เก่ียวกับลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้น มาตรา ๘๕

กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตองไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารง
ตําแหนงในทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

                                                           
๑ มาตรา ๘  ผูทรงคุณวุฒิซึ่งจะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตองไมเปนขาราชการการเมือง ผู

ดํารงตําแหนงในทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
๒ มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ เรียกโดยยอวา “กกร.” 

ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการปลัดกระทรวงพาณิชยและเลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนรองประธานกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวาสี่คนแตไมเกินแปดคน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยตองแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งเปนกรรมการ และให
เลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

ให กกร .ทําหนา ท่ีคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการสําหรับ
กรุงเทพมหานครดวย 

๓ มาตรา ๑๒  ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการสวนจังหวัดวา
ดวยราคาสินคาและบริการ เรียกโดยยอวา “กจร.” ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการและ
ผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคนซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามเปนกรรมการ และพาณิชยจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 

การคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามระเบียบที่กกร.กําหนดให 
กจร.มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ในจังหวัดนั้น 

๔ มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
ฯลฯ    ฯลฯ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ หรือ
คณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๕ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 



 ๓

และมาตรา ๑๑๖ ใหนําความในมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘มาตรา ๗๙ 
มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาใชบังคับการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิการพนจากตําแหนงกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลมและใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ ดวยนอกจากนั้น มาตรา ๑๔๗ กําหนดใหนําความ
ในมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๙มาใชบังคับกับ กจร.โดยอนุโลม 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) เห็นวา เมื่อพิจารณาจากมาตรา ๘ประกอบ
กับมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ แลว มาตรา ๘ ใชบังคับทั้งกับผูทรงคุณวุฒิซึ่งจะไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการใน กกร. และผูทรงคุณวุฒิซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการใน กจร. เนื่องจาก
มาตรา ๘ บัญญัติวา “ผูทรงคุณวุฒิซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตองไมเปนขาราชการ
การเมือง ผูดํารงตําแหนงในทางการเมืองกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมือง”๑๐ โดยที่บทบัญญัตินี้มิไดระบุวาผูทรงคุณวุฒิที่กลาวไวในมาตรานี้หมายความวา
ผูทรงคุณวุฒิใน กกร.เทานั้น ก็ยอมหมายถึงทั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ใน กกร.และทรงคุณวุฒิซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการใน กจร. และเมื่อบทนิยาม”
คณะกรรมการ” ตามมาตรา ๔๑๑ หมายความรวมถึงคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคา
และบริการดวย ก็ย่ิงเขาใจไดวาคําวา “ผูทรงคุณวุฒิซึ่งจะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ” ที่ปรากฏใน
มาตรา ๘ มีความหมายรวมถึงผูทรงคุณวุฒิซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการใน กจร.ดวย 

สําหรับมาตรา ๑๔๑๒ ซึ่งบัญญัติใหนําความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช
บังคับกับ กจร.โดยอนุโลมนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) เห็นวาบทบัญญัติมาตรา ๑๐

                                                           
๖ มาตรา ๑๑  ใหนําความในมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ 

มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ มาใชบังคับการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การพนจากตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิและการ
ประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม และใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๘ ดวย 

๗ มาตรา ๑๔  ใหนําความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับ กจร. โดยอนุโลม 
๘ มาตรา ๑๐  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
เม่ือครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงาน
ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

๙ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ขางตน 
๑๐ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 
๑๑ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ขางตน 
๑๒ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ขางตน 



 ๔

๑๓ กําหนดเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนง มิไดมีความเกี่ยวของกับประเด็นที่ขอหารือ  บทบัญญัติ
ที่เก่ียวของคือ มาตรา ๑๑๑๔ซึ่งบัญญัติเก่ียวกับการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การพนจาก
ตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการ  ทั้งนี้ โดยใหนําความใน
มาตรา ๗๕ ถึงมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาใช
บังคับกับเรื่องดังกลาวโดยอนุโลม บทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ที่เก่ียวของกับเรื่องการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีเพียงมาตรา ๗๕๑๕เทานั้น โดยบัญญัติเพียง
วา การแตงตั้งกรรมการในลักษณะที่เปนผูทรงคุณวุฒิ ใหแตงตั้งโดยระบุตัวบุคคล ดังนั้น มาตรา 
๑๔ ซึ่งใหนําความในมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับ กจร.โดยอนุโลมจึงไมอาจใชเปนหลักในการ
วินิจฉัยวาผูทรงคุณวุฒิซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการใน กจร. จะตองไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๘ หรือไม 

ประเด็นที่สอง หากผูทรงคุณวุฒิใน กจร.ไมอยูในบังคับลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๘ กกร.จะออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ
ใน กจร.ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง ใหผูทรงคุณวุฒิใน กจร.ตองไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารง
ตําแหนงในทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๘ ไดหรือไม นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) เห็นวา เมื่อไดวินิจฉัยประเดน็ที่
หนึ่งไปแลววาลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ 
พ.ศ.๒๕๔๒ ใชบังคับกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคา
และบริการ (กจร.) ดวย  ฉะนั้น จึงไมเกิดกรณีดังที่หารือมาในประเด็นที่สอง 
 
 

(ลงช่ือ)  ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต 
(นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต) 

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เมษายน ๒๕๔๓ 
 
 

                                                           
๑๓ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๘, ขางตน 
๑๔ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ขางตน 
๑๕ มาตรา ๗๕  การแตงตั้งกรรมการในลักษณะที่เปนผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งโดยระบุตัว

บุคคล. 


