พระราชบัญญัติ
วาดวยราคาสินคาและบริการ
พ.ศ. 2542
---------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2542
เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบดวยมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
(ประกาศใน รจ. 116/22 ก วันลง รจ. 31 มีนาคม 2542)
มาตรา 3 ใหยกเลิก พระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ. 2522
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"ธุรกิจ" หมายความวา กิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การบริการหรือกิจการอื่น
ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
"สินคา" หมายความวา สิ่งของที่อาจใชในการอุปโภคหรือบริโภค รวมทั้งเอกสารแสดงสิทธิในสิ่งของ
"บริการ" หมายความวา การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใดๆ การใหใชหรือใหประโยชนในทรัพยสิน
หรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงิน หรือผลประโยชนอื่น
"จําหนาย" หมายความวา ขาย แลกเปลี่ยน ให จายแจก โอนสิทธิการครอบครองสินคาใหแกบุคคลอื่น
หรือใหบริการ
"ผลิต" หมายความวา ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ แปรสภาพ เปลี่ยนรูป ดัดแปลง คัดเลือก แบง
บรรจุ รวมบรรจุ หรือทําการอยางใดอยางหนึ่งใหมีขึ้นซึ่งสินคาไมวาดวยวิธีใด รวมทั้งการทําใหมีขึ้นซึ่งชื่อ
ทางการคาหรือเครื่องหมายการคาสําหรับสินคานั้นไมวาจะทําเองหรือใหผูอื่นทําใหก็ตาม
"ราคา" หมายความรวมถึง คาตอบแทนสําหรับการจําหนายดวย
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ หรือคณะกรรมการ
สวนจังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการ

"สํานักงาน" หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการ
"เลขาธิการ" หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ขาราชการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น หรือ
กิจการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 1
คณะกรรมการวาดวยราคาสินคาและบริการ
มาตรา 7 ใหมีคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ เรียกโดยยอวา "กกร" ประกอบดวย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชยและเลขาธิการคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนเปนรองประธานกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวาสี่คน แตไมเกินแปดคนซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยตองแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนกรรมการ และให
เลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
ให กกร. ทําหนาที่คณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการสําหรับกรุงเทพมหานครดวย
มาตรา 8 ผูทรงคุณวุฒิซึ่งจะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตองไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงในทาง
การเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
มาตรา 9 ให กกร. มีอํานาจหนาที่ในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร ดังตอไปนี้
(1) ประกาศกําหนดใหสินคาหรือบริการใดเปนสินคาหรือบริการควบคุมตามมาตรา 24
(2) กําหนดมาตรการที่ใชสําหรับสินคาหรือบริการควบคุมตามมาตรา 25
(3) สั่งใหผูผลิตหรือผูจําหนายสินคาหรือบริการควบคุมแจงขอเท็จจริงตามมาตรา 26
(4) ใหความเห็นชอบประกาศที่ออกตามมาตรา 27
(5) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงราคาสินคาหรือบริการตามมาตรา 28
(6) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่ถือวาเปนการทําใหราคาต่ําเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทํา
ใหเกิดความปนปวนซึ่งราคาของสินคาหรือบริการตามมาตรา 29 วรรคสอง
(7) กําหนดระเบียบวาดวยการจายเงินสินบนและเงินรางวัลตามมาตรา 33
(8) เขากํากับดูแลและสั่งการเทาที่จําเปนเพื่อใหการผลิตหรือการจําหนายสินคาหรือบริการควบคุมมี
เพียงพอแกความตองการของประชาชน ในการนี้ กกร. อาจมอบหมายให กจร. เลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่
กระทําการแทนก็ได

(9) พิจารณาเรื่องที่มีการรองเรียนวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย เนื่องจากการกระทําอันมีผล
กระทบกระเทือนตอราคา
(10) เชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ กกร.
มาตรา 10 ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 7 มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ให
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา 11 ใหนําความในมาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 80 มาตรา 81 มาตรา 82
และมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใชบังคับกับการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ การพนจากตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิและการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม และให
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อมีลักษณะตองหามตามมาตรา 8 ดวย
มาตรา 12 ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการ
เรียกโดยยอวา "กจร." ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการและผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวาหาคน
แตไมเกินเกาคนซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไมนอยกวาหนึ่งในสามเปน
กรรมการ และพาณิชยจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามระเบียบที่ กกร. กําหนดให กจร. มีอํานาจ
หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ในจังหวัดนั้น
มาตรา 13 ให กจร. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติการตามมาตรา 25 มาตรา 27 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 29 วรรคสอง และมาตรา 33
(2) พิจารณาเรื่องที่มีการรองเรียนวาไดรับความเดือดรอนหรือความเสียหายเนื่องจากการกระทําอันมีผล
กระทบกระเทือนตอราคา
(3) เชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น
(4) ปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งของ กกร. และปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ กกร. มอบหมาย
การใชอํานาจตามวรรคหนึ่งของ กกร. จะขัดหรือแยงกับกรณีที่ กกร. กําหนดตามมาตรา 9 ไมได
มาตรา 14 ใหนําความในมาตรา 10 และมาตรา 11 มาใชบังคับกับ กกร. โดยอนุโลม
มาตรา 15 คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาสอบสวน หรือศึกษา และเสนอความเห็นใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนได และใหนําความในมาตรา 11 มาใชบังคับกับการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

หมวด 2
สํานักงานคณะกรรมการวาดวยราคาสินคาและบริการ
มาตรา 16 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ เรียกโดยยอวา "สํานักงาน กกร."
ขึ้นในกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย มีอธิบดีกรมการคาภายในเปนเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินงานธุรการของ กกร. และคณะอนุกรรมการ และทําหนาที่เปนศุนยกลางประสานงานกับ กจร.
(2) ศึกษา วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ราคาและการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเสนอ
โครงการ แผนงานหรือมาตรการเกี่ยวกับการกําหนดราคาสินคาและบริการตอ กกร.
(3) ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินคาหรือบริการควบคุม และสอดสองพฤติการณของผูประกอบ
ธุรกิจ แลวรายงานตอ กกร.
(4) รับเรื่องที่มีการรองเรียนวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายเนื่องจากการกระทําอันมีผล
กระทบกระเทือนตอราคา
(5) กําหนดระเบียบเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของสํานักงาน กกร.
(6) ปฏิบัติการตามประกาศ ระเบียบ และมติของ กกร. และปฏิบัติการอื่นตามที่ กกร. มอบหมาย
มาตรา 17 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการ เรียกโดยยอวา "สํานักงาน
กจร." ขึ้นในทุกจังหวัด มีพาณชยจังหวัดเปนหัวหนาสํานักงานเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงาน และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินงานธุรการของ กจร. และคณะอนุกรรมการซึ่ง กจร. แตงตั้ง และทําหนาที่ประสานงานกับ
กกร.
(2) ปฏิบัติการตามมาตรา 16 (2) (3) และ (4) ในเขตจังหวัดนั้นแลวเสนอตอ กจร.
(3) กําหนดระเบียนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของสํานักงาน กจร.
(4) ปฏิบัติการตามประกาศ ระเบียบ และมติของ กกร. และ กจร. และปฏิบัติการอื่นตามที่ กจร.
มอบหมาย
มาตรา 18 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา แจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือใหสงบัญชี
ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา แตในกรณีที่ใหสงเอกสารหรือ
หลักฐานเกี่ยวกับตนทุน สูตร หรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการอื่นที่มิใชสินคาหรือบริการควบคุมตอง
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเลขาธิการหรือประธาน กจร. กอน
(2) เขาไปในสถานที่ทําการ สถานที่ผลิต สถานที่จําหนาย สถานที่รับซื้อ สถานที่เก็บสินคาของผู
ประกอบธุรกิจหรือของบุคคลใด หรือสถานที่อื่นที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการฝาฝนบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ หรือเขาไปในยานพาหนะของบุคคลใด หรือสั่งเจาของหรือผูควบคุมยานพาหนะใหหยุด หรือ
จอดเพื่อตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อตรวจคนและยึดพยานหลักฐานหรือทรัพยสินที่
อาจริบไดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือจับกุมผูกระทําความผิดที่เกี่ยวของกับการฝาฝนมาตรา 30 หรือมาตรา 31 โดย
ไมตองมีหมายคนในกรณีตอไปนี้

(ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําในสถานที่ หรือยานพาหนะ
(ข) บุคคลที่ไดกระทําความผิดซึ่งหนา ขณะที่ถูกไลจับหนีเขาไปหรือมีเหตุอันแนนแฟนควรสงสัยวาได
ซุกซอนอยูในสถานที่ หรือยานพาหนะ
(ค) เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาพยานหลักฐานหรือทรัพยสินที่อาจริบไดตามพระราชบัญญัตินี้อยูใน
สถานที่หรือยานพาหนะ ประกอบทั้งตองมีเหตุอันควรเชื่อวา เนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได
พยานหลักฐานหรือทรัพยสินจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(ง) เมื่อผูจะตองถูกจับเปนเจาของสถานที่ หรือยานพาหนะและการจับนั้นมีหมายจับหรือจับไดโดยไม
ตองมีหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นจากผู
ประกอบธุรกิจ เจาของหรือผูควบคุมยานพาหนะ หรือจากบุคคลซึ่งเกี่ยวของตลอดจนสั่งใหบุคคลดังกลาวซึ่งอยู
ในสถานที่หรือยานพาหนะนั้นปฏิบัติการเทาที่จําเปน
(3) ในกรณีที่มีหลักฐานชัดแจงเปนที่เชื่อไดวามีการฝาฝนมาตรา 30 หรือมาตรา 31 ใหมีอํานาจกัก อายัด
หรือยึดสินคา ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด แตการยึดสินคายานพาหนะ
เอกสารหรือหลักฐานตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากประธานคณะกรรมการกอน
มาตรา 19 ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 20 ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 21 หนังสือเรียกตามมาตรา 18 (1) ใหพนักงานเจาหนาที่นําสง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของบุคคล
ซึ่งระบุไวในหนังสือเรียก ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น หรือ
จะสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่นําสงตามวรรคหนึ่งแลว แตบุคคลซึ่งระบุไวในหนังสือเรียกปฏิเสธไม
ยอมรับหนังสือเรียกโดยปราศจากเหตุอันสมควร ใหพนักงานเจาหนาที่ขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไป
เปนพยาน เพื่อวางหนังสือเรียกไว ณ ที่นั้น
แตถาไมพบบุคคลซึ่งระบุไวในหนังสือเรียก ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของบุคคลนั้น จะสงใหแก
บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวซึ่งอยูหรือทํางานในบานเรือนหรือสถานที่ทําการนั้นก็ได และถาไมพบบุคคลใด
หรือพบแตไมมีบุคคลใดยอมรับไวแทน ใหปดหนังสือเรียกนั้นไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทํา
การนั้นตอหนาพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจที่ไปเปนพยาน
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวใหถือวาบุคคลซึ่งระบุไวใน
หนังสือเรียกไดรับหนังสือนั้นแลว ถาเปนการปดหนังสือเรียกใหถือวาไดรับหนังสือเรียกนั้น เมื่อครบกําหนดหา
วันนับแตวันปดหนังสือเรียก แตถาเปนการสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวาไดรับหนังสือเรียก
นั้นเมื่อครบกําหนดหาวันนับแตวันรับ
มาตรา 22 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการกลาง กรรมการสวนจังหวัด อนุกรรมการ
เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 23 เพื่อประโยชนในการจังกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การจับกุมผูกระทําความผิดใหกระทําไดโดยไมตองมีหมายจับเมื่อปรากฏวามีการกระทําความผิดซึ่ง
หนา หรือมีเหตุอื่นที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจับได
โดยไมตองมีหมายจับ
หมวด 3
การกําหนดราคาสินคาและบริการ
มาตรา 24 เพื่อปองกันการกําหนดราคาซื้อ ราคาจําหนายหรือการกําหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการคาอันไม
เปนธรรม กกร. ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหสินคาหรือบริการใดเปนสินคา
หรือบริการควบคุมได
ให กกร. พิจารณาทบทวนการใชอํานาจตามวรรคหนึ่งอยางนอยปละหนึ่งครั้ง หากเห็นวาภาวะเศรษฐกิจ
หรือขอเท็จจริงที่อาศัยเปนหลักในการพิจารณาใชอํานาจของ กกร. เปลี่ยนแปลงไปหรือสิ้นสุดลง ให กกร. ดวย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใชอํานาจนั้นโดยไมชักชา
ประกาศ กกร. ใหมีอายุตามที่กําหนด แตจะกําหนดเกินหนึ่งปไมได เวนแตจะมีการออกประกาศใหม
ประกาศ กกร. ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 25 เมื่อไดมีการประกาศกําหนดสินคาหรือบริการ ควบคุมตามมาตรา 24 แลว ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
ดังตอไปนี้
(1) กําหนดราคาซื้อหรือราคาจําหนายสินคาหรือบริการควบคุม ใหผูซื้อในราคาไมต่ํากวาราคาที่
กําหนด หรือใหผูจําหนายในราคาไมสูงกวาราคาที่กําหนด
(2) กําหนดอัตรากําไรสูงสุดตอหนวยของสินคาหรือบริการควบคุมที่ผูจําหนายจะไดรับจากการ
จําหนายสินคาหรือบริการควบคุม หรือกําหนดอัตราสวนแตกตางระหวางราคาซื้อกับราคาขายสินคาหรือบริการ
ควบคุมในแตละชวงการคา
(3) กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ และเงื่อนไขใหตองปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิต การนําเขามาใน
ราชอาณาจักร กาสงออกไปนอกราชอาณาจักร การซื้อ การจําหนาย หรือการเก็บรักษาสินคาหรือบริการควบคุม
(4) กําหนดทองที่หรือระยะเวลาในการใชบังคับประกาศของคณะกรรมการ
(5) กําหนดใหแจงประมาณ สถานที่เก็บ ตนทุน คาใชจาย แผนการผลิต แผนการนําเขามาใน
ราชอาณาจักร แผนการสงออกไปนอกราชอาณาจักร แผนการซื้อ แผนการจําหนาย แผนการเปลี่ยนแปลงราคา
หรือรายการอื่นใดหรือสวนลดในการจําหนาย กระบวนการผลิต และวิธีการจําหนายสินคาหรือบริการควบคุมตอ
พนักงานเจาหนาที่
(6) กําหนดใหมีการเก็บหรือเพิ่มปริมาณการเก็บสํารองสินคาควบคุมและกําหนดทองที่และสถานที่ให
เก็บสํารองสินคาควบคุม
(7) หามหรืออนุญาตใหมีการสงออกไปนอกหรือนําเขามาในทองที่ใดทองที่หนึ่งซึ่งสินคาควบคุม
(8) สั่งใหผูประกอบธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต การนําเขามาในราชอาณาจักร การซื้อ การ
จําหนาย หรือการเก็บรักษาสินคาหรือบริการควบคุม รวมทั้งใหระงับหรือลดคาใชจายที่กําหนดไวเกินสมควร

(9) จัดใหมีการปนสวนในการซื้อและการจําหนายสินคาหรือบริการควบคุม รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการปนสวนดังกลาว หรือกําหนดเงื่อนไขในการซื้อและการจําหนายสินคาหรือบริการควบคุม
(10) สั่งใหจําหนายสินคาหรือบริการควบคุมตามปริมาณและราคาที่กําหนด ตลอดจนสั่งใหจําหนายแก
สวนราชการหรือบุคคลใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
(11) หามจําหนาย ให ใชเอง ยักยาย หรือเปลี่ยนสภาพซึ่งสินคาหรือบริการควบคุมเกินปริมาณที่กําหนด
(12) กําหนดมาตรการเพื่อปองกันการกักตุกสินคาควบคุมหรือการครอบครองสินคาควบคุมเกินปริมาณ
ที่กําหนด
การใชอํานาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําเปนประกาศตามความจําเปนแกพฤติการณ
แหงกรณี โดยคํานึงถึงภาระของผูปฏิบัติ โดยตองระบุถึงเหตุผลและผูซึ่งตองปฏิบัติตามประกาศไวดวย ประกาศ
ดังกลาวใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ระบุไวในประกาศตาม (4) และเมื่อไดมีประกาศแลวใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาดวย
ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการใชอํานาจตามวรรคหนึ่งอยางนอยปละครั้ง เพื่อใหสอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงตนทุน คาใชจายในการผลิต การนําเขามาในราชอาณาจักร การสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร การซื้อ หรือการจําหนายและอัตรากําไรที่เหมาะสม รวมทั้งผลกระทบตอการลงทุนในการขยาย
กําลังการผลิตในระยะตอไปดวย และเมื่อเห็นวาภาวะเศรษฐกิจหรือขอเท็จจริงที่อาศัยเปนหลักในการพิจารณาใช
อํานาจของคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงไปหรือสิ้นสุดลง ใหคณะกรรมการ ประกาศเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช
อํานาจนั้นในราชกิจจานุเบกษาโดยไมชักชา
ประกาศของคณะกรรมการใหมีอายุตามที่กําหนด แตจะเกินหนึ่งปไมได เวนแตจะไดมีการออกประกาศ
ใหม
มาตรา 26 ให กกร. มีอํานาจประกาศ ใหผูผลิต ผูจําหนาย ผูซื้อเพื่อจําหนายหรือผูนําเขาเพื่อจําหนายสินคาหรือ
บริการควบคุมแจงชื่อ ราคาซื้อ ราคาจําหนาย มาตรฐาน คุณภาพ ขนาด ปริมาณ น้ําหนักตอหนวย รวมทั้งชื่อและ
ปริมาณวัตถุอันเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้น และลักษณะอยางอื่นของสินคาหรือบริการควบคุม
ตามที่เปนอยูในวันที่ กกร. กําหนดตอเลขาธิการ
เมื่อไดแจงรายการตามวรรคหนึ่งแลว กกร. อาจหามมิใหผูผลิต ผูจําหนาย ผูซื้อเพื่อจําหนายหรือผูนําเขา
เพื่อจําหนายรายนั้นจําหนายสินคาหรือบริการในลักษณะที่แตกตางไปจากรายการตามที่ไดแจงไวหรือจําหนายใน
ราคาสูงหรือต่ํากวาราคาตามที่ไดแจงไว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเลขาธิการตามระเบียบที่ กกร. กําหนด
การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในมาตรา 25 วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 27 ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวนและลับ ที่จําตองใชอํานาจตามมาตรา 25 หรือมาตรา 26 และจะเรียก
ประชุมคณะกรรมการใหทันทวงทีมิได ใหประธานกรรมการมีอํานาจใชอํานาจของคณะกรรมการตามมาตรา 25
หรือมาตรา 26 ไปพลางกอนได และในการใชอํานาจดังกลาวใหนําความในมาตรา 25 วรรคสอง มาใชบังคับโดย
อนุโลม
เมื่อไดประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ตองนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในสามวันนับแตวัน
ถัดจากวันประกาศ ถาคณะกรรมการใหความเห็นชอบประกาศนั้น ใหคณะกรรมการประกาศใหประกาศนั้นมีผล
ใชบังคับตอไป แตถาคณะกรรมการไมใหความเห็นชอบ ใหคณะกรรมการประกาศยกเลิกประกาศนั้น แตทั้งนี้ไม
มีผลกระทบกระเทือนตอการที่ไดกระทําไปแลวในระหวางที่ใชประกาศนั้น

ประกาศตามวรรคสอง ใหมีผลใชบังคับทันทีที่ประกาศ และเมื่อไดมีประกาศแลวใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา 28 ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดใหผูผลิต ผูจําหนาย ผูซื้อเพื่อจําหนายหรือผูนําเขาเพื่อจําหนายสินคา
หรือบริการแสดงราคาสินคาหรือบริการ ในการนี้ คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การแสดงราคาสินคาหรือบริการไวดวยก็ได
การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในมาตรา 25 วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 29 หามมิใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการใดๆ โดยจงใจที่จะทําใหราคาต่ําเกินสมควรหรือสูงเกินสมควร
หรือทําใหเกิดความปนปวนซึ่งราคาของสินคาหรือบริการใด คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่
ถือวาเปนการทําใหราคาต่ําเกินสมควรหรือสูงเกินสมควร หรือทําใหปนปวนซึ่งราคาสินคาของสินคาหรือบริการ
ใดก็ได หลักเกณฑและวิธีการดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 30 หามมิใหบุคคลใดกักตุนสินคาควบคุม โดยมีสินคาควบคุมไวในครอบครองเกินปริมาณที่กําหนดไว
ในประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา 25 (12) หรือเก็บสินคาควบคุมไว ณ สถานที่อื่นออกจากสถานที่เก็บ
ตามที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 25 (5) หรือไมนําสินคาควบคุมที่มีไวเพื่อจําหนายออกจําหนาย หรือ
เสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการจําหนาย หรือประวิงการจําหนายหรือการสงมอบสินคาควบคุม โดยไมมีเหตุ
อันสมควร
มาตรา 31 หามมิใหผูประกอบธุรกิจบริการควบคุมหยุดการใหบริการตามปกติ หรือปฏิเสธการใหบริการ หรือ
ประวิงการใหบริการ โดยไมมีเหตุอันสมควร
หมวด 4
เบ็ดเตล็ด
มาตรา 32 สินคาที่ยึดไวตามมาตรา 18 (3) ถาไมปรากฏเจาของ หรือผูครอบครอง หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาด
ไมฟองคดี หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไมใหริบ และเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่ยึด วันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไมใหริบ แลวแตกรณี ให
ถือวาสินคานั้นเปนสินคาที่ไมมีเจาของและใหตกเปนของแผนดิน
ถาสินคาที่ยึดไวนั้นเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหายหรือจะเสียคาใชจาย
ในการเก็บรักษาเกินราคาของสินคานั้น เลขาธิการสําหรับกรุงเทพมหานคร หรือประธาน กจร. สําหรับจังหวัดอื่น
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ หรือประธาน กจร. จะสั่งพนักงานเจาหนาที่ใหขายทอดตลาดสินคานั้น
หรือขายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควรกอนที่ของนั้นจะตกเปนของแผนดินก็ได เงินคาขายสินคานั้นเมื่อไดหักคาใชจาย
และคาภาระติดพันทั้งปวงออกแลวใหถือไวแทนสินคา
มาตรา 33 ในกรณีที่มีการจับกุมผูกระทําความผิด เมื่อพนักงานอัยการรองขอใหศาลสั่งจายเงินสินบนแกผูนําจับ
รอยละยี่สิบหาและเงินรางวัลแกผูจับรอยละสามสิบของจํานวนเงินสุทธิคาขายของกลางที่ศาลสั่งใหริบ หรือใน
กรณีที่มิไดริบของกลางหรือของกลางไมอาจขายไดใหจายจากเงินคาปรับที่ไดชําระตอศาลตามอัตราดังกลาว

ในกรณีที่ไมมีผูนําจับ ใหจายเงินรางวัลแกผูจับรอยละสามสิบของจํานวนเงินสุทธิคาขายของกลางที่ศาล
สั่งใหริบ หรือในกรณีที่มิไดริบของกลางหรือของกลางไมอาจขายได ใหจายจากเงินคาปรับที่ไดชําระตอศาลตาม
อัตราดังกลาว
ในกรณีที่ผูนําจับหรือผูจับฝายใดฝายหนึ่งมีหลายคน ใหจายเงินสินบนหรือเงินรางวัลแกบุคคลในฝาย
นั้นคนละเทาๆ กัน
ในกรณีที่จับของกลางไดแตไมปรากฏตัวผูกระทําผิด ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งจายเงินสินบนและ
เงินรางวัลจากจํานวนเงินสุทธิคาขายของกลางที่ตกเปนของแผนดินตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดแตไมเกิน
อัตราที่กําหนดตามมาตรานี้
ในกรณีที่มีการจับกุมผูกระทําความผิดและไดมีการเปรียบเทียบตามมาตรา 43 ใหคณะกรรมการมี
อํานาจสั่งจายเงินสินบนและเงินรางวัลจากจํานวนเงินคาปรับตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดแตไมเกินอัตรา
ที่กําหนดตามมาตรานี้
หมวด 5
บทกําหนดโทษ
มาตรา 34 ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจาหนาที่ ตามมาตรา 18 (1) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 35 ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 18 (2) หรือ (3) หรือมาตรา 21 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 36 ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 19 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 37 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา 25 (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10)
(11) หรือ (12) หรือขัดขวางการดําเนินงานของ กกร. กจร. เลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 9 (8)
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 38 ผูใดไมปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา 25 (5) หรือไมแจงตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกไมเกินวันละสอง
พันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน หรือจนกวาจะแจง
มาตรา 39 ผูใดฝาฝนมาตรา 26 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา 40 ผูใดไมแสดงราคาหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดตามมาตรา 28 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 41 ผูใดฝาฝนมาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 31 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดปหรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 42 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคลใหกรรมการผูจัดการ
หุนสวนผูจัดการ หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไว
สําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอม หรือตนได
จัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว
มาตรา 43 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเปนความผิดที่มีโทษปรับหรือจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือจําคุกไมเกินหนึ่งปและปรับใหคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบไดในการใชอํานาจดังกลาว
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ เลขาธิการ ประธาน กจร. หรือพนักงานเจาหนาที่เปนผูกระทํา
แทนได
การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กกร. กําหนด เมื่อผูกระทําผิด
ยินยอมเสียคาปรับในอัตราสูงสําหรับความผิดนั้น
ในกรณีโทษปรับสถานเดียว หรือเมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา 44 ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและ
ปองกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกวาจะไดมีระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
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-------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการกําหนดราคาสินคาและ
ปองกันการผูกขาดที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีความไมเหมาะสมเพราะมีสาระเปนสองสวน คือการกําหนดราคา
สินคาและการปองกันการผูกขาด ซึ่งทั้งสองสวนมีวัตถุประสงคในการบังคับใชกฎหมายแตกตางกัน แตมีองคกร
ที่ทําหนาที่ตามกฎหมายฉบับนี้เพียงองคกรเดียว ดังนั้นสมควรแยกบทบัญญัติและองคกรที่ทําหนาที่ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการกําหนดราคาสินคาและการปองการผูกขาดออกจากกัน เพื่อใหการดําเนินการตามกฎหมายเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับบทบัญญัติเดิมในสวนของการกําหนดราคาสินคายังไมชัดเจนและเหมาะสม
สมควรปรับปรุงเสียใหมใหชัดเจนขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

