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1. ควำมมุ่งหมำยของกฎหมำย 
 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาสินค้าและค่าบริการ รวมท้ัง
ป้องกันมิให้ราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆ สูงขึ้นโดยรวดเร็วเกินสมควรและให้ปริมาณสินค้า        
มีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ 

2. ขอบเขตของกฎหมำย 
 ใช้ควบคุมสินค้าและบริการ รวมท้ังเอกสารแสดงสิทธิในสิ่งของ ยกเว้นท่ีเป็นของ
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
(มาตรา 5) 
 
3. องค์กรในกำรบังคับใช้กฎหมำย 
 3.1 คณะกรรมการ 
  (1) คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นรองประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสี่คน           
แต่ไม่เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยแต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง                
เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าท่ี             
ตามกฎหมายนี้ในทุกท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร เช่น ก าหนดสินค้าหรือบริการควบคุม ก าหนด
มาตรการก ากับดูแลสินค้าหรือบริการควบคุม เป็นต้น (มาตรา 7 และมาตรา 9) 
  (2) คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร. ) 
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกิน
เก้าคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ ง โดยแต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม               
เป็นกรรมการ และพาณิชย์จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายนี้
เฉพาะในจังหวดันั้น เช่น ก าหนดมาตรการก ากับดูแลสินค้าหรือบริการควบคุม ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงราคาสินค้าและบริการ เป็นต้น ท้ังนี้ การใช้อ านาจของ กจร.          
ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกรณีท่ี กกร. ก าหนดด้วย (มาตรา 12 และมาตรา 13) 
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 3.2 ส านักงานคณะกรรมการ 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ส านักงาน 
กกร.) ตั้งขึ้นในกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นเลขาธิการ  
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน เช่น ด าเนินงานธุรการของ 
กกร. ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าหรือบริการ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ 
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าท่ีกระทบต่อราคา เป็นต้น (มาตรา 16) 
  (2).ส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
(ส านักงาน กจร . )  ตั้ งขึ้ น ในทุกจั งหวัด  โดยมีพาณิชย์จั งหวัด  เป็นหั วหน้ าส านักงาน                          
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน เช่น ด าเนินงานธุรการของ 
กจร. ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าหรือบริการ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ 
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าท่ีกระทบต่อราคา เป็นต้น (มาตรา 17) 
 3.3 พนักงานเจ้าหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามกฎหมายนี)้ (มาตรา 18) 
  (1) มีอ านาจออกหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า แจ้งข้อเท็จจริงหรือให้ส่ง
เอกสารเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา แต่กรณีท่ีให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับต้นทุน             
สูตร ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการท่ีมิใช่สินค้าหรือบริการควบคุมต้องได้รับอนุญาตจาก
เลขาธิการ (อธิบดีกรมการค้าภายใน) หรือประธาน กจร. (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 
  (2) เข้าไปในสถานท่ีท าการ สถานท่ีผลิต สถานท่ีจ าหน่าย สถานท่ีเก็บสินค้า 
หรือยานพาหนะเพื่อตรวจสอบหรือตรวจค้น และยึดพยานหลักฐานหรือทรัพย์สินท่ีอาจริบได้                 
ตามกฎหมายนี ้
  (3) มีอ านาจในการกัก อายัด หรือยึดสินค้า ยานพาหนะ เอกสารหลักฐาน         
ท่ีเกี่ยวข้อง  ในกรณีท่ีเชื่อได้ว่ามีการกักตุนสินค้าควบคุม แต่ต้องได้รับอนุญาตจากประธาน กกร. 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) หรือประธาน กจร. (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ก่อน  
  (4) จับกุมผู้กระท าความผิดกรณีกักตุนสินค้าควบคุม  
 
4. มำตรกำรทำงกฎหมำย 
 4.1 การก าหนดมาตรการสินค้าและบริการควบคุม 
  (1) เมื่อคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี เห็นว่ามีการก าหนดราคาซื้อ ราคาขาย หรือก าหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติ
ทางการค้าอันไม่เป็นธรรม ก็จะประกาศก าหนดให้สินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง 
เป็นสินค้าหรือบริการควบคุม โดยการก าหนดสินค้าหรือบริการควบคุมดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน      
หนึ่งปี และต้องมีการพิจารณาทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
หรือข้อเท็จจริงท่ีเปลี่ยนแปลงไป (มาตรา 9 และมาตรา 24) 
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  (2) เมื่อได้มีการประกาศก าหนดสินค้าหรือบริการควบคุมตาม (1) แล้ว กกร. หรือ 
กจร. แล้วแต่กรณี จะประกาศก าหนดมาตรการควบคุม ท้ังในด้านราคา ปริมาณ และพฤติกรรม               
ในการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค โดยค านึงถึงความจ าเป็นแก่พฤติการณ์แห่งกรณี ภาระของ                 
ผู้ปฏิบัติ เช่น ก าหนดราคาขายสูงสุด ก าหนดอัตราก าไรสูงสุดท่ีผู้ขายจะได้รับ ก าหนดหลักเกณฑ์ 
มาตรการและเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติ เกี่ยวกับการผลิต การซื้อ การ ขาย ให้แจ้งปริมาณ         
สถานท่ีเก็บ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ห้ามหรืออนุญาตให้มีการขนย้ายเข้ามาหรือออกจาก           
ท้องท่ีหนึ่งท้องท่ีใด จัดให้มีการปันส่วนในการซื้อและขายสินค้าหรือบริการ สั่งให้ขายสินค้าหรือ
บริการตามปริมาณและราคาท่ีก าหนด หรือให้แจ้งชื่อ ราคาซื้อ ราคาขาย มาตรฐาน คุณภาพ 
ขนาด น้ าหนักของสินค้าหรือบริการควบคุม และอาจก าหนดห้ามขายในลักษณะท่ีแตกต่างไปจาก
รายการท่ีแจ้งไว้หรือขายในราคาสูงหรือต่ ากว่าราคาท่ีแจ้งไว้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต เป็นต้น                  
โดยประกาศนั้นจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี และต้องมีการพิจารณาทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบต่อการลงทุน (มาตรา 25 และมาตรา 26) 
 4.2 การก าหนดมาตรการแสดงราคาสินค้าหรือค่าบริการ  
  กกร. หรือ กจร. มีอ านาจก าหนดให้ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้ซื้อเพื่อจ าหน่าย หรือ
ผู้น าเข้าเพื่อจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ แสดงราคาสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าสินค้าหรือบริการนั้น           
จะเป็นสินค้าหรือบริการควบคุมตามข้อ 4.1 (1) หรือไม่ก็ตาม โดย กกร. หรือ กจร. อาจก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้ และต้องมีการพิจารณาทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าหรือบริการนั้น.(มาตรา 28) 
 4.3 การป้องกันการค้าก าไรเกินควร 
  กฎหมายได้ก าหนดข้อห้ามผู้ประกอบธุรกิจกระท าการค้าก าไรเกินควรไว้ 
กล่าวคือ ห้ามท าให้ราคาสินค้าหรือค่าบริการต่ าเกินสมควรหรือสูงเกินสมควร หรือท าให้เกิด             
ความปั่นป่วนซึ่งราคาสินค้าและบริการใด โดย กกร. หรือ กจร. อาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีถือว่าเป็นการท าให้ราคาต่ าหรือสูงเกินสมควร หรือเกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือ
บริการใดก็ได้ ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการควบคุมตามข้อ 4.1 (1) หรือไม่ก็ตาม (มาตรา 29) 
 4.4 การป้องกันการกักตุนสินค้า 
  กฎหมายได้ก าหนดข้อห้ามกระท าการกักตุนสินค้าหรือบริการไว้ 3 กรณี ดังนี้ 
  (1) ห้ามบุคคลใดๆ มีสินค้าควบคุมไว้ในครอบครองเกินปริมาณท่ีก าหนดหรือ
เก็บสินค้าควบคุมไว้ที่อื่นนอกจากสถานท่ีเก็บตามท่ีได้แจ้งไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี (มาตรา 30) 
  (2) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินค้าควบคุมปฏิเสธการจ าหน่าย หรือไม่น าสินค้าออก
ขายตามปกติ หรือประวิงการขายหรือการส่งมอบสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (มาตรา 30) 
  (3) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจบริการควบคุมหยุดการให้บริการตามปกติ หรือปฏิเสธ
การให้บริการ หรือประวิงการให้บริการโดยไม่มีเหตุอันสมควร (มาตรา 31) 
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5. บทก ำหนดโทษ 
 5.1 การไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก ขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ี  หรือไม่อ านวย              
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี จ าคุกหรือปรับ หรือท้ังจ าท้ังปรับ (มาตรา 34 ถึงมาตรา 36) 
 5.2 การฝ่าฝืนมาตรการควบคุม เช่น การขายสินค้าควบคุมเกินราคาท่ีก าหนด              
การเอาก าไรเกินกว่าอัตราท่ีก าหนด การขนย้ายเข้ามาหรือออกจากท้องท่ีท่ีก าหนด โดยไม่ได้รับ
อนุญาต หรือขายสินค้าในราคาสูงกว่าราคาท่ีแจ้งไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น จ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ (มาตรา 37 และมาตรา 39) 
 5.3 การไม่แจ้งปริมาณ สถานท่ีเก็บ ราคาซื้อ ราคาจ าหน่าย มาตรฐาน คุณภาพ หรือ
แจ้งข้อมูลดังกล่าวล่าช้ากว่าท่ีก าหนด จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ        
ท้ังจ าท้ังปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาท่ีฝ่าฝืน  หรือจนกว่าจะแจ้ง            
(มาตรา 38) 
 5.4 การไม่แสดงราคาสินค้าหรือค่าบริการ หรือไม่ปฏิบัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีก าหนด เช่น แสดงราคาไม่ชัดเจน ครบถ้วน แสดงราคาไม่ตรงกับราคาท่ีขายจริง เป็นต้น 
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท (มาตรา 40) 
 5.5 การค้าก าไรเกินควร การกักตุนสินค้าหรือบริการควบคุม จ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือ
ปรับไมเ่กินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ (มาตรา 41) 

 ท้ังนี้ ความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษปรับหรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับ กกร. หรือ กจร. มีอ านาจเปรียบเทียบได้ แต่อาจมอบหมาย              
ให้คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ ประธาน กจร. หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี  เป็นผู้ปรับแทนได้ และ 
เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในเวลาท่ีก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน            
(มาตรา 43) 
 
หมำยเหตุ - ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการ
จะปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ 
ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นส าคัญ 
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