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ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
----------------- 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วนัที* ๒๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที* ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
----------------------- 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้
ประกาศวา่ 
 โดยที#เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการกาํหนดราคาสินคา้และป้องกนัการผกูขาด 
 พระราชบญัญติันี- มีบทบญัญติับางประการเกี#ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ# งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ            
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ                     
แห่งกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัขึ-นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยินยอมของ
รัฐสภา ดงัต่อไปนี- 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี- เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ                    
พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 มาตรา ๒ พระราชบญัญติันี- ให้ใช้บงัคบัตั-งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 
 มาตรา ๓  ให้ยก เลิกพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด                         
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติันี- 
 “ธุรกจิ”  หมายความวา่ กิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  การบริการ
หรือกิจการอื#นที#มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
 “สินค้า” หมายความว่า สิ#งของที#อาจใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค รวมทั-งเอกสารแสดง
สิทธิในสิ#งของ 
 “บริการ” หมายความวา่ การรับจดัทาํการงาน การให้สิทธิใดๆ การให้ใชห้รือให้ประโยชน์
ในทรัพยสิ์นหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงิน หรือผลประโยชน์อื#น 

“จําหน่าย” หมายความว่า ขาย แลกเปลี#ยน ให้ จ่ายแจก โอนสิทธิการครอบครองสินคา้              
ใหแ้ก่บุคคลอื#น  หรือใหบ้ริการ 
 
*ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที# ๒๒ ก วนัที# ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ 



 ๒ 

 “ผลิต” หมายความว่า ทาํ ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ แปรสภาพ เปลี#ยนรูป ดดัแปลง             
คดัเลือก แบ่งบรรจุ รวมบรรจุ หรือทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ#งใหมี้ขึ-นซึ# งสินคา้ไม่วา่ดว้ยวิธีใด รวมทั-ง
การทาํใหมี้ขึ-นซึ# งชื#อทางการคา้หรือเครื#องหมายการคา้สําหรับสินคา้นั-นไม่วา่จะทาํเองหรือให้ผูอื้#น
ทาํใหก้็ตาม 
 “ราคา” หมายความวา่ ค่าตอบแทนสาํหรับการจาํหน่ายดว้ย 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินคา้และบริการ หรือ
คณะกรรมการส่วนจงัหวดัวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ 
 “สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินคา้และบริการ 
หรือสาํนกังานคณะกรรมการส่วนจงัหวดัวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ 
 “เลขาธิการ” หมายความวา่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ 
 “พนักงานเจ้าหน้าที*” หมายความว่า ข้าราชการซึ# งรัฐมนตรีแต่งตั- งให้ปฏิบติัการตาม           
พระราชบญัญติันี-  
 “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี-  
 มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี- มิให้ใช้บังคับแก่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค            
ราชการส่วนทอ้งถิ#น หรือกิจการที#กาํหนดโดยกฎกระทรวง 
 มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยรั์กษาการตามพระราชบญัญติันี-  และให้มี
อาํนาจแต่งตั-งพนกังานเจา้หนา้ที#เพื#อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี-   
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

----------------------- 
 
 มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินคา้และบริการ เรียกโดยย่อว่า “กกร.” 
ประกอบดว้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยเ์ป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงพาณิชยแ์ละ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นรองประธานกรรมการ และผูท้รงคุณวุฒิไม่นอ้ยกวา่
สี# คนแต่ไม่เกินแปดคนซึ# งคณะรัฐมนตรีแต่งตั- ง โดยต้องแต่งตั- งจากผูท้รงคุณวุฒิภาคเอกชน                      
ไม่นอ้ยกวา่กึ#งหนึ#งเป็นกรรมการ และใหเ้ลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ให ้ กกร. ทาํหนา้ที#คณะกรรมการส่วนจงัหวดัวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการสาํหรับ

กรุงเทพมหานครดว้ย 
 มาตรา ๘ ผูท้รงคุณวุฒิซึ# งจะได้รับแต่งตั-งเป็นกรรมการตอ้งไม่เป็นขา้ราชการการเมือง                   
ผู ้ด ํารงตําแหน่งในทางการเมือง กรรมการหรือผู ้ดํารงตําแหน่งที# รับผิดชอบในการบริหาร                      
พรรคการเมือง 
 มาตรา  ๙ ให ้กกร. มีอาํนาจหนา้ที#ในทุกทอ้งที#ทั#วราชอาณาจกัร ดงัต่อไปนี-  
 (๑) ประกาศกาํหนดใหสิ้นคา้หรือบริการใดเป็นสินคา้หรือบริการควบคุมตามมาตรา ๒๔  
 (๒) กาํหนดมาตรการที#ใชส้าํหรับสินคา้หรือบริการควบคุมตามมาตรา ๒๕ 
 (๓) สั#งใหผู้ผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายสินคา้หรือบริการควบคุมแจง้ขอ้เท็จจริงตามมาตรา ๒๖  



 ๓

 (๔) ใหค้วามเห็นชอบประกาศที#ออกตามมาตรา ๒๗ 
 (๕) กาํหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื#อนไขในการแสดงราคาสินค้าหรือบริการตาม             
มาตรา ๒๘  
 (๖) กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการที#ถือว่าเป็นการทาํให้ราคาตํ#าเกินสมควร หรือสูงเกิน               
สมควร หรือทาํใหเ้กิดความปั#นป่วนซึ#งราคาของสินคา้หรือบริการตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง 
 (๗) กาํหนดระเบียบวา่ดว้ยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวลัตามมาตรา ๓๓ 
 (๘) เขา้กาํกับดูแลและสั#งการเท่าที#จาํเป็นเพื#อให้การผลิต หรือการจาํหน่ายสินค้าหรือ
บริการควบคุมมีเพียงพอแก่ความตอ้งการของประชาชน ในการนี-  กกร. อาจมอบหมายให้ กจร. 
เลขาธิการหรือพนกังานเจา้หนา้ที#กระทาํการแทนก็ได ้
 (๙) พิจารณาเรื#องที#มีการร้องเรียนวา่ไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหาย เนื#องจากการกระทาํ
อนัมีผลกระทบกระเทือนต่อราคา 
 (๑๐) เชิญบุคคลใดบุคคลหนึ#งมาใหข้อ้เทจ็จริง คาํอธิบาย คาํแนะนาํ หรือความเห็น 
 (๑๑) ปฏิบติัการอื#นใดตามที#กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที#ของ กกร.  
 มาตรา ๑๐ ใหก้รรมการผูท้รงคุณวฒิุตามมาตรา ๗ มีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปี 
 เมื#อครบกําหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ# ง หากยงัมิได้มีการแต่งตั- งกรรมการ                   
ผูท้รงคุณวุฒิขึ-นใหม่ ให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ# งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั-น อยู่ในตาํแหน่ง             
เพื#อดาํเนินงานต่อไปจนกวา่กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซึ# งไดรั้บแต่งตั-งใหม่เขา้รับหนา้ที# 
 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซึ# งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั-งอีกได ้แต่จะแต่งตั-งให้
ดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้
 มาตรา ๑๑ ให้นําความในมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙  
มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ                      
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บงัคบักบัการแต่งตั-งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ การพน้จากตาํแหน่ง
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุและการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม และให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
พน้จากตาํแหน่งเมื#อมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๘ ดว้ย 
 มาตรา ๑๒ ในจงัหวดัหนึ# งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการส่วนจงัหวดั                 
วา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ เรียกโดยยอ่วา่ “กจร.” ประกอบดว้ยผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน
กรรมการ และผู ้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนซึ# งผูว้่าราชการจังหวดัแต่งตั- ง             
โดยมีผูท้รงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าหนึ# งในสามเป็นกรรมการ และพาณิชย์จังหวดั                 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 การคดัเลือกบุคคลเพื#อแต่งตั-งเป็นผูท้รงคุณวฒิุให้เป็นไปตามระเบียบที# กกร. กาํหนด 
 ให ้กจร. มีอาํนาจหนา้ที#ตามพระราชบญัญติันี- ในจงัหวดันั-น 
 

มาตรา ๑๓ ให ้กจร. มีอาํนาจหนา้ที# ดงัต่อไปนี-   



 ๔

(๑) ปฏิบติัการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ วรรคสอง มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ วรรคสอง 
และมาตรา ๓๓ 

(๒) พิจารณาเรื#องที#มีการร้องเรียนวา่ไดรั้บความเดือดร้อนหรือความเสียหายเนื#องจากการ
กระทาํอนัมีผลกระทบกระเทือนต่อราคา 

(๓) เชิญบุคคลใดบุคคลหนึ#งมาใหข้อ้เทจ็จริง คาํอธิบาย คาํแนะนาํ หรือความเห็น 
(๔) ปฏิบติัตามประกาศหรือคาํสั#งของ กกร. และปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหนึ# งตามที# กกร. 

มอบหมาย 
การใช้อาํนาจตามวรรคหนึ# งของ กจร. จะขดัหรือแยง้กบักรณีที# กกร. กาํหนดมาตรา ๙               

ไม่ได ้ 
มาตรา ๑๔ ใหน้าํความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบ้งัคบักบั กจร. โดยอนุโลม 
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการจะแต่งตั-งคณะอนุกรรมการเพื#อพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา 

และเสนอความเห็นในเรื#องใดเรื#องหนึ#ง หรือปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหนึ# งแทนได ้และให้นาํความ
ในมาตรา ๑๑ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

------------------------ 
 
 มาตรา ๑๖ ให้จดัตั-งสํานกังานคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ  เรียกโดยย่อ
ว่า “สํานักงาน กกร.”  ขึ- นในกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีอธิบดีกรมการค้าภายใน             
เป็นเลขาธิการ เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบในการปฏิบติัราชการของสํานกังาน และมีอาํนาจ
หนา้ที# ดงัต่อไปนี-  
 (๑) ดาํเนินงานธุรการของ กกร. และคณะอนุกรรมการ และทาํหนา้ที#เป็นศูนยก์ลาง             
ประสานงานกบั กจร.   
 (๒) ศึกษา วเิคราะห์และวจิยัเกี#ยวกบัสินคา้หรือบริการ ราคาและการประกอบธุรกิจ รวมทั-ง
เสนอโครงการ แผนงานหรือมาตรการเกี#ยวกบัการกาํหนดราคาสินคา้และบริการต่อ กกร.  
 (๓) ติดตามความเคลื#อนไหวของราคาสินคา้หรือบริการควบคุม และสอดส่องพฤติการณ์
ของผูป้ระกอบธุรกิจ แลว้รายงานต่อ กกร. 
 (๔) รับเรื#องที#มีการร้องเรียนวา่ไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื#องจากการกระทาํอนัมี
ผลกระทบกระเทือนต่อราคา 
 (๕) กาํหนดระเบียบเพื#อประโยชน์ในการปฏิบติังานของสาํนกังาน กกร. 
 (๖) ปฏิบติัการตามประกาศ ระเบียบ และมติของ กกร. และปฏิบติัการอื#นตามที# กกร.               
มอบหมาย 
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 มาตรา ๑๗ ให้จดัตั-งสํานักงานคณะกรรมการส่วนจงัหวดัว่าด้วยราคาสินคา้และบริการ 
เรียกโดยย่อว่า “สํานกังาน กจร.”  ขึ-นในทุกจงัหวดั มีพาณิชยจ์งัหวดัเป็นหัวหน้าสํานกังาน เป็น             
ผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการของสาํนกังาน และมีอาํนาจหนา้ที# ดงัต่อไปนี-  
 (๑) ดาํเนินงานธุรการของ กจร. และคณะอนุกรรมการซึ#ง กจร. แต่งตั-ง และทาํหนา้ที#
ประสานงานกบั กกร.  
 (๒) ปฏิบติัการตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) และ (๔) ในเขตจงัหวดันั-นแลว้เสนอต่อ กจร.  
 (๓) กาํหนดระเบียบเพื#อประโยชน์ในการปฏิบติังานของสาํนกังาน กจร. 
 (๔) ปฏิบติัการตามประกาศ ระเบียบ และมติของ กกร. และ กจร. และปฏิบติัการอื#นตามที# 
กจร. มอบหมาย 
 มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี-  ให้พนักงานเจ้าหน้าที# มีอ ํานาจ                    
ดงัต่อไปนี-   
 (๑) มีหนงัสือเรียกบุคคลใดมาให้ถอ้ยคาํ แจง้ขอ้เท็จจริง หรือทาํคาํชี- แจงเป็นหนงัสือ หรือ
ให้ส่งบัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานใดเพื#อตรวจสอบหรือเพื#อประกอบการพิจารณา                 
แต่ในกรณีที#ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเกี#ยวกบัตน้ทุน สูตร หรือส่วนประกอบของสินคา้หรือ
บริการอื#นที#มิใช่สินคา้หรือบริการควบคุมตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเลขาธิการหรือประธาน 
กจร. ก่อน  
 (๒) เขา้ไปในสถานที#ทาํการ สถานที#ผลิต สถานที#จาํหน่าย สถานที#รับซื-อ สถานที#เก็บ             
สินคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจหรือของบุคคลใด หรือสถานที#อื#นที#มีเหตุอนัควรสงสัยวา่จะมีการฝ่าฝืน
บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี-  หรือเข้าไปในยานพาหนะของบุคคลใด หรือสั#งเจ้าของหรือ            
ผูค้วบคุมยานพาหนะให้หยุด หรือจอดเพื#อตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชบญัญติันี-  หรือ         
เพื#อตรวจคน้และยึดพยานหลกัฐานหรือทรัพย์สินที#อาจริบได้ตามพระราชบญัญติันี-  หรือจบักุม            
ผูก้ระทาํความผดิที#เกี#ยวขอ้งกบัการฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ โดยไม่ตอ้งมีหมายคน้ในกรณี 
ดงัต่อไปนี-                                   
 (ก) เมื#อปรากฏความผดิซึ# งหนา้กาํลงักระทาํในสถานที# หรือยานพาหนะ 
 (ข) บุคคลที#ได้กระทาํความผิดซึ# งหน้า ขณะที#ถูกไล่จบัหนีไปหรือมีเหตุอนัแน่นแฟ้น          
ควรสงสัยวา่ไดซุ้กซ่อนอยูใ่นสถานที# หรือยานพาหนะ 
 (ค) เมื#อมีความสงสัยตามสมควรว่าพยานหลักฐานหรือทรัพย์สินที#อาจริบได้ตาม
พระราชบญัญติันี-  อยูใ่นสถานที#หรือยานพาหนะ ประกอบทั-งตอ้งมีเหตุอนัควรเชื#อวา่ เนื#องจากการ
เนิ#นชา้กวา่จะเอาหมายคน้มาได ้พยานหลกัฐานหรือทรัพยสิ์นจะถูกโยกยา้ย ซุกซ่อน ทาํลาย หรือทาํ
ใหเ้ปลี#ยนสภาพไปจากเดิม 
 (ง) เมื#อผูจ้ะต้องถูกจบัเป็นเจ้าของสถานที# หรือยานพาหนะและการจบันั-นมีหมายจับ            
หรือจบัไดโ้ดยไม่ตอ้งมีหมาย              
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 ในการนี- ให้มีอาํนาจสอบถามขอ้เท็จจริง หรือเรียกบญัชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลกัฐานอื#น
จากผูป้ระกอบธุรกิจ เจา้ของหรือผูค้วบคุมยานพาหนะ หรือจากบุคคลซึ# งเกี#ยวขอ้ง ตลอดจนสั#งให้
บุคคลดงักล่าวซึ# งอยูใ่นสถานที#หรือยานพาหนะนั-นปฏิบติัการเท่าที#จาํเป็น  
 (๓) ในกรณีที#มีหลกัฐานชดัแจง้เป็นที#เชื#อไดว้า่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ให้มี
อาํนาจกัก อายดั หรือยึดสินคา้ ยานพาหนะ เอกสารหรือหลกัฐานอื#นที#เกี#ยวขอ้งกับการกระทาํ         
ความผิด แต่การยึดสินคา้ ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานตอ้งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
ประธานคณะกรรมการก่อน 
 มาตรา ๑๙ ในการปฏิบติัหนา้ที#ของพนกังานเจา้หน้าที# ให้บุคคลซึ# งเกี#ยวขอ้งอาํนวยความ
สะดวกตามสมควร 
 มาตรา ๒๐ ในการปฏิบติัหน้าที# พนักงานเจ้าหน้าที#ต้องแสดงบตัรประจาํตวัต่อบุคคล               
ซึ# งเกี#ยวขอ้ง       

 บตัรประจาํตวัให้เป็นไปตามแบบที#รัฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๒๑ หนงัสือเรียกตามมาตรา ๑๘ (๑) ให้พนกังานเจา้หน้าที#นาํส่ง ณ ภูมิลาํเนาหรือ
สถานที#ทาํการของบุคคลซึ#งระบุไวใ้นหนงัสือเรียก ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยขึ์-นถึงพระอาทิตยต์ก 
หรือในเวลาทาํการของบุคคลนั-น หรือจะส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับก็ได ้
 ในกรณีที#พนกังานเจา้หนา้ที#นาํส่งตามวรรคหนึ# งแลว้ แต่บุคคลซึ# งระบุไวใ้นหนงัสือเรียก
ปฏิเสธไม่ยอมรับหนงัสือเรียกโดยปราศจากเหตุอนัสมควร ให้พนกังานเจา้หน้าที#ขอให้พนกังาน
ฝ่ายปกครองหรือตาํรวจไปเป็นพยาน เพื#อวางหนงัสือเรียกไว ้ณ ที#นั-น แต่ถา้ไม่พบบุคคลซึ# งระบุไว้
ในหนังสือเรียก ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที#ทาํการของบุคคลนั-น จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ# งบรรลุ               
นิติภาวะแลว้ซึ# งอยูห่รือทาํงานในบา้นเรือนหรือสถานที#ทาํการนั-นก็ได ้และถา้ไม่พบบุคคลใดหรือ
พบแต่ไม่มีบุคคลใดยอมรับไวแ้ทนให้ปิดหนังสือเรียกนั-นไวใ้นที#ที#เห็นไดง่้าย ณ ภูมิลาํเนาหรือ
สถานที#ทาํการนั-นต่อหนา้พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจที#ไปเป็นพยาน 
 เมื#อพนักงานเจ้าหน้าที#ได้ดาํเนินการตามวรรคหนึ# งหรือวรรคสองแล้วให้ถือว่าบุคคล              
ซึ# งระบุไวใ้นหนังสือเรียกได้รับหนังสือเรียกนั-นแล้ว ถ้าเป็นการปิดหนังสือเรียก ให้ถือว่าได้รับ
หนงัสือเรียกนั-น เมื#อครบกาํหนดหา้วนันบัแต่วนัปิดหนงัสือเรียก แต่ถา้เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับใหถื้อวา่ไดรั้บหนงัสือเรียกนั-นเมื#อครบกาํหนดหา้วนันบัแต่วนัรับ                                                                                   

มาตรา ๒๒  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี-  ให้กรรมการกลาง กรรมการ                      
ส่วนจังหวดั อนุกรรมการ เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที#  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล 
กฎหมายอาญา 

มาตรา ๒๓  เพื#อประโยชน์ในการจับกุมผู ้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี-                        
ให้พนักงานเจ้าหน้าที#เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา              
ความอาญา 



 ๗

การจบักุมผูก้ระทาํความผิดให้กระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งมีหมายจบัเมื#อปรากฏว่ามีการกระทาํ
ความผิดซึ# งหน้า หรือมีเหตุอื#นที#ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติให้พนักงาน                
ฝ่ายปกครองหรือตาํรวจจบัไดโ้ดยไม่ตอ้งมีหมายจบั 
 

หมวด ๓ 
การกาํหนดราคาสินค้าและบริการ 

----------------------- 
 
 มาตรา ๒๔ เพื#อป้องกนัการกาํหนดราคาซื-อ ราคาจาํหน่ายหรือการกาํหนดเงื#อนไขและ       
วิธีปฏิบติัทางการคา้อนัไม่เป็นธรรม กกร. ดว้ยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอาํนาจประกาศ
กาํหนดใหสิ้นคา้หรือบริการใดเป็นสินคา้หรือบริการควบคุมได ้
 ให้ กกร. พิจารณาทบทวนการใชอ้าํนาจตามวรรคหนึ#งอยา่งนอ้ยปีละหนึ#งครั- ง หากเห็นว่า
ภาวะเศรษฐกิจหรือขอ้เท็จจริงที#อาศยัเป็นหลกัในการพิจารณาใชอ้าํนาจของ กกร. เปลี#ยนแปลงไป
หรือสิ-นสุดลง ให้ กกร. ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศเปลี#ยนแปลงหรือยกเลิก              
การใชอ้าํนาจนั-นโดยไม่ชกัชา้ 
 ประกาศ กกร. ให้มีอายุตามที#กาํหนด แต่จะกาํหนดเกินหนึ# งปีไม่ได ้เวน้แต่จะมีการออก
ประกาศใหม่ 
 ประกาศ กกร. ตามวรรคหนึ# งและวรรคสอง เมื#อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว              
ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 มาตรา ๒๕ เมื#อได้มีการประกาศกาํหนดสินคา้หรือบริการควบคุมตามมาตรา ๒๔ แล้ว             
ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจดงัต่อไปนี-  
 (๑) กําหนดราคาซื- อหรือราคาจาํหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุม ให้ผูซื้- อซื- อในราคา                    
ไม่ต ํ#ากว่าราคาที#กาํหนด หรือให้ผูจ้าํหน่ายจาํหน่ายในราคาไม่สูงกวา่ราคาที#กาํหนด หรือตรึงราคา
ไวใ้นราคาใดราคาหนึ#ง 
 (๒) กาํหนดอตัรากาํไรสูงสุดต่อหน่วยของสินคา้หรือบริการควบคุมที#ผูจ้าํหน่ายจะไดรั้บ
จากการจาํหน่ายสินคา้หรือบริการควบคุม หรือกาํหนดอตัราส่วนแตกต่างระหว่างราคาซื-อกับ                 
ราคาขายสินคา้ หรือบริการควบคุมในแต่ละช่วงการคา้ 
 (๓) กาํหนดหลกัเกณฑ ์มาตรการ และเงื#อนไขให้ตอ้งปฏิบติัเกี#ยวกบัการผลิต การนาํเขา้มา
ในราชอาณาจกัร การส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร การซื-อ การจาํหน่าย หรือการเก็บรักษาสินคา้
หรือบริการควบคุม  
 (๔) กาํหนดทอ้งที#หรือระยะเวลาในการใชบ้งัคบัประกาศของคณะกรรมการ 
 (๕) กาํหนดให้แจง้ปริมาณ สถานที#เก็บ ตน้ทุน ค่าใช้จ่าย แผนการผลิต แผนการนาํเขา้มา
ในราชอาณาจกัร แผนการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร แผนการซื-อ แผนการจาํหน่าย แผนการ
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เปลี#ยนแปลงราคาหรือรายการอื#นใดหรือส่วนลดในการจาํหน่าย กระบวนการผลิต และวิธีการ
จาํหน่ายสินคา้หรือบริการควบคุมต่อพนกังานเจา้หนา้ที# 
 (๖) กาํหนดให้มีการเก็บหรือเพิ#มปริมาณการเก็บสํารองสินคา้ควบคุมและกาํหนดทอ้งที#
และสถานที#ใหเ้ก็บสาํรองสินคา้ควบคุม 
 (๗) หา้มหรืออนุญาตใหมี้การส่งออกไปนอกหรือนาํเขา้มาในทอ้งที#ใดทอ้งที#หนึ# งซึ# งสินคา้
ควบคุม 
 (๘) สั#งใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต การนาํเขา้มาในราชอาณาจกัร 
การซื-อ การจาํหน่าย หรือการเก็บรักษาสินคา้หรือบริการควบคุม รวมทั-งให้ระงบัหรือลดค่าใชจ่้าย 
ที#กาํหนดไวเ้กินสมควร 
 (๙) จดัให้มีการปันส่วนในการซื-อและการจาํหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุม รวมทั- ง
กําหนดหลักเกณฑ์และเงื#อนไขในการปันส่วนดังกล่าว หรือกําหนดเงื#อนไขในการซื- อ และ                 
การจาํหน่ายสินคา้หรือบริการควบคุม 
 (๑๐) สั#งให้จาํหน่ายสินคา้หรือบริการควบคุมตามปริมาณและราคาที#กาํหนด ตลอดจน         
สั#งใหจ้าํหน่ายแก่ส่วนราชการหรือบุคคลใดตามที#คณะกรรมการกาํหนด 
 (๑๑) ห้ามจาํหน่าย ให้ ใช้เอง ยกัยา้ย หรือเปลี#ยนสภาพซึ# งสินค้าหรือบริการควบคุม          
เกินปริมาณที#กาํหนด 
 (๑๒) กาํหนดมาตรการเพื#อป้องกันการกักตุนสินค้าควบคุมหรือการครอบครองสินค้า          
ควบคุมเกินปริมาณที#กาํหนด 
 การใชอ้าํนาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึ#ง ให้กระทาํเป็นประกาศตามความจาํเป็นแก่
พฤติการณ์แห่งกรณี โดยคาํนึงถึงภาระของผูป้ฏิบติั โดยตอ้งระบุถึงเหตุผล และผูซึ้# งตอ้งปฏิบติั             
ตามประกาศไวด้้วย ประกาศดังกล่าวให้มีผลใช้บงัคบัตั- งแต่วนัถัดจากวนัที#ระบุไวใ้นประกาศ            
ตาม (๔) และเมื#อไดมี้ประกาศแลว้ใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาดว้ย  
 ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการใช้อาํนาจตามวรรคหนึ# งอย่างน้อยปีละหนึ# งครั- ง           
เพื#อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงต้นทุน ค่าใช้จ่ายการผลิต การนําเข้ามา                               
ในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การซื- อ หรือการจาํหน่ายและอัตรากําไร                       
ที#เหมาะสม รวมทั-งผลกระทบต่อการลงทุนในการขยายกาํลังการผลิตในระยะต่อไปด้วย และ              
เมื#อเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจหรือข้อเท็จจริงที#อาศัยเป็นหลักในการพิจารณาใช้อํานาจของ                    
คณะกรรมการเปลี#ยนแปลงไปหรือสิ-นสุดลง ให้คณะกรรมการประกาศเปลี#ยนแปลงหรือยกเลิก 
การใชอ้าํนาจนั-นในราชกิจจานุเบกษาโดยไม่ชกัชา้ 
 ประกาศของคณะกรรมการให้มีอายุตามที#กาํหนด แต่จะกาํหนดเกินหนึ#งปีไม่ได ้เวน้แต่จะ
ไดมี้การออกประกาศใหม่ 
 มาตรา ๒๖ ให้ กกร. มีอาํนาจประกาศให้ผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่าย ผูซื้-อเพื#อจาํหน่ายหรือผูน้าํเขา้
เพื#อจําหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมแจ้งชื#อ ราคาซื- อ ราคาจําหน่าย มาตรฐาน คุณภาพ                        
ขนาด ปริมาณ นํ- าหนักต่อหน่วย รวมทั- งชื#อและปริมาณวตัถุอันเป็นส่วนประกอบของสินค้า             



 ๙

หรือบริการนั-น และลักษณะอย่างอื#นของสินค้าหรือบริการควบคุมตามที#เป็นอยู่ในวนัที# กกร. 
กาํหนดต่อเลขาธิการ  
 เมื#อไดแ้จง้รายการตามวรรคหนึ#งแลว้ กกร. อาจหา้มมิใหผู้ผ้ลิต ผูจ้าํหน่าย ผูซื้-อเพื#อจาํหน่าย
หรือผูน้าํเข้าเพื#อจาํหน่ายรายนั-นจาํหน่ายสินคา้หรือบริการในลกัษณะที#แตกต่างไปจากรายการ
ตามที#ไดแ้จง้ไวห้รือจาํหน่ายในราคาที#สูงหรือตํ#ากว่าราคาตามที#ไดแ้จง้ไว ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
จากเลขาธิการตามระเบียบที# กกร. กาํหนด 
 การใช้อาํนาจตามวรรคหนึ# ง ให้นําความในมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๗ ในกรณีที#มีความจาํเป็นรีบด่วนและลบัที#จาํเป็นตอ้งใช้อาํนาจตามมาตรา ๒๕ 
หรือมาตรา ๒๖ และจะเรียกประชุมคณะกรรมการให้ทนัท่วงทีมิได ้ให้ประธานกรรมการมีอาํนาจ
ใชอ้าํนาจของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ไปพลางก่อนได ้และในการใชอ้าํนาจ
ดงักล่าว ใหน้าํความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 เมื#อได้ประกาศตามวรรคหนึ# งแล้ว ต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื#อพิจารณาภายใน            
สามวันนับแต่ว ันถัดจาก วันประกาศ  ถ้าค ณะกรรมกา รให้ค วามเ ห็นชอบประ กาศนั- น                              
ให้คณะกรรมการประกาศให้ประกาศนั-นมีผลใช้บงัคบัต่อไป แต่ถ้าคณะกรรมการไม่ให้ความ              
เห็นชอบ ใหค้ณะกรรมการประกาศยกเลิกประกาศนั-น แต่ทั-งนี- ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการที#ได้
กระทาํไปแลว้ในระหวา่งที#ใชป้ระกาศนั-น  
 ประกาศตามวรรคสอง ให้มีผลใช้บงัคบัทนัทีที#ประกาศ และเมื#อได้มีประกาศแล้วให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดว้ย 
 มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดให้ผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่าย ผูซื้-อเพื#อจาํหน่ายหรือ              
ผูน้ ําเข้าเพื#อจาํหน่ายสินค้าหรือบริการแสดงราคาสินค้าหรือบริการ ในการนี-  คณะกรรมการ           
อาจกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื#อนไขในการแสดงราคาสินคา้หรือบริการไวด้ว้ยก็ได ้
 การใช้อาํนาจตามวรรคหนึ# ง ให้นําความในมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจดาํเนินการใด ๆ โดยจงใจที#จะทาํให้ราคาตํ#าเกิน                
สมควรหรือสูงเกินสมควร หรือทาํใหเ้กิดความปั#นป่วนซึ#งราคาของสินคา้หรือบริการใด  
 คณะกรรมการอาจกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการที#ถือวา่เป็นการทาํให้ราคาตํ#าเกินสมควร 
หรือสูงเกินสมควร หรือทาํให้ปั#นป่วนซึ# งราคาของสินคา้หรือบริการใดก็ได ้หลกัเกณฑ์และวิธีการ           
ดงักล่าวใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้บุคคลใดกกัตุนสินคา้ควบคุม โดยมีสินคา้ควบคุมไวใ้นครอบครอง
เกินปริมาณที#กาํหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๑๒) หรือเก็บสินคา้ควบคุม
ไว ้ณ สถานที#อื#นนอกจากสถานที#เก็บตามที#ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที#ตามมาตรา ๒๕(๕) 
หรือไม่นาํสินคา้ควบคุมที#มีไวเ้พื#อจาํหน่ายออกจาํหน่าย หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการ
จาํหน่ายหรือประวงิการจาํหน่ายหรือการส่งมอบสินคา้ควบคุม โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 



 ๑๐ 

 มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจบริการควบคุมหยุดการให้บริการตามปกติ หรือ
ปฏิเสธการใหบ้ริการ หรือประวงิการใหบ้ริการ โดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
 

หมวด ๔ 
เบ็ดเตลด็ 

----------------------- 
 
 มาตรา ๓๒ สินคา้ที#ยึดไวต้ามมาตรา ๑๘ (๓) ถา้ไม่ปรากฏเจา้ของ หรือผูค้รอบครองหรือ
พนักงานอยัการสั#งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลมีคาํพิพากษาถึงที#สุดไม่ให้ริบ และเจ้าของหรือ           
ผูค้รอบครองมิไดร้้องขอรับคืนภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที#ยึด วนัที#ทราบคาํสั#งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี 
หรือวนัที#ศาลมีคาํพิพากษาถึงที#สุดไม่ใหริ้บ แลว้แต่กรณี ให้ถือวา่สินคา้นั-นเป็นสินคา้ที#ไม่มีเจา้ของ
และใหต้กเป็นของแผน่ดิน 
 ถา้สินคา้ที#ยึดไวน้ั-นเป็นของเสียง่าย หรือถา้หน่วงช้าไวจ้ะเป็นการเสี#ยงความเสียหาย หรือ
จะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินราคาของสินคา้นั-น เลขาธิการสําหรับกรุงเทพมหานคร หรือ
ประธาน กจร. สําหรับจงัหวดัอื#น หรือผูซึ้# งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ หรือประธาน กจร.                
จะสั#งพนกังานเจา้หนา้ที#ให้ขายทอดตลาดสินคา้นั-น หรือขายโดยวิธีอื#นที#เห็นสมควรก่อนที#ของนั-น
จะตกเป็นของแผน่ดินก็ได ้เงินค่าขายสินคา้นั-นเมื#อไดห้กัค่าใชจ่้ายและค่าภาระติดพนัทั-งปวงออกแลว้
ใหถื้อไวแ้ทนสินคา้ 
 มาตรา ๓๓ ในกรณีที#มีการจบักุมผูก้ระทาํความผิด เมื#อพนกังานอยัการร้องขอ ให้ศาลสั#ง
จ่ายเงินสินบนแก่ผูน้าํจบัร้อยละยี#สิบห้าและเงินรางวลัแก่ผูจ้บัร้อยละสามสิบของจาํนวนเงินสุทธิ        
ค่าขายของกลางที#ศาลสั#งให้ริบ หรือในกรณีที#มิไดริ้บของกลางหรือของกลางไม่อาจขายได ้ให้จ่าย
จากเงินค่าปรับที#ไดช้าํระต่อศาลตามอตัราดงักล่าว 

ในกรณีที#ไม่มีผูน้าํจบั ให้จ่ายเงินรางวลัแก่ผูจ้บัร้อยละสามสิบของจาํนวนเงินสุทธิค่าขาย
ของกลางที#ศาลสั#งใหริ้บ หรือในกรณีที#มิไดริ้บของกลางหรือของกลางไม่อาจขายได ้ให้จ่ายจากเงิน
ค่าปรับที#ไดช้าํระต่อศาลตามอตัราดงักล่าว 

ในกรณีที#ผูน้าํจบัหรือผูจ้บัฝ่ายใดฝ่ายหนึ# งมีหลายคน ให้จ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวลัแก่
บุคคลในฝ่ายนั-นคนละเท่า ๆ กนั 
 ในกรณีที#จบัของกลางไดแ้ต่ไม่ปรากฏตวัผูก้ระทาํผิด ให้คณะกรรมการมีอาํนาจสั#งจ่ายเงิน
สินบนและเงินรางวลัจากจาํนวนเงินสุทธิค่าขายของกลางที#ตกเป็นของแผ่นดินตามระเบียบ                       
ที#คณะกรรมการกาํหนด แต่ไม่เกินอตัราที#กาํหนดตามมาตรานี-   
 ในกรณีที# มีการจับกุมผู ้กระทําความผิดและได้มีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๓                          
ให้คณะกรรมการมีอาํนาจสั#งจ่ายเงินสินบนและเงินรางวลัจากจาํนวนเงินค่าปรับตามระเบียบ                   
ที#คณะกรรมการกาํหนดแต่ไม่เกินอตัราที#กาํหนดตามมาตรานี-  
 



 ๑๑ 

หมวด ๕ 
บทกาํหนดโทษ 

----------------------- 
 

 มาตรา ๓๔ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามหนงัสือเรียกของพนกังานเจา้หนา้ที#ตามมาตรา ๑๘ (๑)                  
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั-งจาํทั-งปรับ 
 มาตรา ๓๕ ผูใ้ดขัดขวางการปฏิบติัหน้าที#ของพนักงานเจ้าหน้าที#ตามมาตรา ๑๘ (๒)                  
หรือ (๓) หรือมาตรา ๒๑ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ# งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื#นบาท หรือ 
ทั-งจาํทั-งปรับ 
 มาตรา ๓๖ ผูใ้ดไม่อาํนวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ที#ตามมาตรา ๑๙ ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกินหนึ#งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรือทั-งจาํทั-งปรับ  
 มาตรา ๓๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๑) 
(๒) (๓) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) หรือ (๑๒) หรือขัดขวางการดําเนินงานของ กกร. กจร. 
เลขาธิการ หรือพนักงานเจา้หน้าที#ตามมาตรา ๙ (๘) ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ            
ไม่เกินหนึ#งแสนบาท หรือทั-งจาํทั-งปรับ  
 มาตรา ๓๘ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๕) หรือไม่แจง้
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ#ง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ#งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื#นบาท หรือ
ทั-งจาํทั-งปรับ และปรับไม่เกินวนัละสองพนับาทตลอดเวลาที#ยงัฝ่าฝืน หรือจนกวา่จะแจง้ 
 มาตรา ๓๙ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ                
ไม่เกินหนึ#งแสนบาท หรือทั-งจาํทั-งปรับ 
 มาตรา ๔๐ ผูใ้ดไม่แสดงราคาหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื#อนไขที#กาํหนด
ตามมาตรา ๒๘ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ#งหมื#นบาท 
 มาตรา ๔๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน
เจด็ปี หรือปรับไม่เกินหนึ#งแสนสี#หมื#นบาท หรือทั-งจาํทั-งปรับ 
 มาตรา ๔๒ ในกรณีที#ผูก้ระทาํความผิดซึ# งตอ้งรับโทษตามพระราชบญัญติันี-  เป็นนิติบุคคล
ให้กรรมการผูจ้ ัดการ หุ้นส่วนผูจ้ ัดการ หรือผูซึ้# งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล                       
ในเรื#องนั-นตอ้งรับโทษตามที#บญัญติัไวส้าํหรับความผิดนั-น ๆ ดว้ย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่การกระทาํ
นั-นได้กระทาํโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอม หรือตนได้จดัการตามสมควรเพื#อป้องกันมิให้เกิด          
ความผดินั-นแลว้ 
 มาตรา ๔๓ บรรดาความผดิตามพระราชบญัญติันี- ที#มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิด
ที#มีโทษปรับหรือจาํคุกไม่เกินหนึ# งปี หรือจาํคุกไม่เกินหนึ# งปีและปรับให้คณะกรรมการมีอาํนาจ
เปรียบเทียบได้ ในการใช้อาํนาจดังกล่าวคณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ 
เลขาธิการ ประธาน กจร. หรือพนกังานเจา้หนา้ที#เป็นผูก้ระทาํแทนได ้
 การมอบหมายตามวรรคหนึ#ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที# กกร. กาํหนด 



 ๑๒

 เมื#อผูก้ระทาํผิดยินยอมเสียค่าปรับในอตัราอย่างสูงสําหรับความผิดนั-น ในกรณีโทษปรับ
สถานเดียว หรือเมื#อผูต้ ้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจาํนวนที#เปรียบเทียบ ภายในระยะเวลา                    
ที#กาํหนดแลว้ ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  
 

บทเฉพาะกาล 
----------------------- 

 
 มาตรา ๔๔ ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที#ออกตามพระราชบัญญัติ
กาํหนดราคาสินคา้และป้องกนัการผกูขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ ที#ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัที#พระราชบญัญติันี- ใช้
บงัคบัยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าที#ไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี-  ทั-งนี-  จนกวา่
จะไดมี้ระเบียบหรือประกาศที#ออกตามพระราชบญัญติันี- ใชบ้งัคบั 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
              ชวน  หลีกภยั 
             นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี-  คือ โดยที#กฎหมายว่าดว้ยการกาํหนดราคาสินคา้

และป้องกนัการผูกขาดที#ใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัมีความไม่เหมาะสม เพราะมีสาระเป็นสองส่วน คือ การกาํหนด

ราคาสินค้าและการป้องกันการผูกขาด ซึ# งทั- งสองส่วนมีวตัถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายแตกต่างกัน                 

แต่มีองคก์รที#ทาํหนา้ที#ตามกฎหมายฉบบันี- เพียงองคก์รเดียว ดงันั-น สมควรแยกบทบญัญติัและองคก์รที#ทาํหนา้ที#

ตามกฎหมายเกี#ยวกับการกําหนดราคาสินค้าและการป้องกันการผูกขาดออกจากกัน เพื#อให้การดาํเนินการ                      

ตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประกอบกบับทบัญญติัเดิมในส่วนของการกาํหนดราคาสินคา้ยงัไม่           

ชดัเจนและเหมาะสม สมควรปรับปรุงเสียใหม่ใหช้ดัเจนขึ-น จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี-   


