
พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
----------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
----------------------- 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการก าหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด 
 พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ            
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ                     
แห่งกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ                    
พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติก าหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด                         
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 

 “ธุรกิจ”  หมายความว่า กิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  การบริการ
หรือกิจการอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
 “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่อาจใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค รวมทั้งเอกสารแสดง
สิทธิในสิ่งของ 
 “บริการ” หมายความว่า การรับจัดท าการงาน การให้สิทธิใดๆ การให้ใช้หรือให้ประโยชน์
ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงิน หรือผลประโยชน์อ่ืน 

“จ าหน่าย ” หมายความว่า ขาย แลกเปลี่ยน ให้ จ่ายแจก โอนสิทธิการครอบครองสินค้า              
ให้แก่บุคคลอ่ืน  หรือให้บริการ 
 
*ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒ ก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ 



 ๒ 

 “ผลิต” หมายความว่า ท า ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ แปรสภาพ เปลี่ยนรูป ดัดแปลง             
คัดเลือก แบ่งบรรจุ รวมบรรจุ หรือท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีขึ้นซึ่งสินค้าไม่ว่าด้วยวิธีใด รวมทั้ง
การท าให้มีขึ้นซึ่งชื่อทางการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าส าหรับสินค้านั้นไม่ว่าจะท าเองหรือให้ผู้อื่น
ท าให้ก็ตาม 
 “ราคา” หมายความว่า ค่าตอบแทนส าหรับการจ าหน่ายด้วย 
 “คณะกรรมการ ” หมายความว่า คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ
คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
 “ส านักงาน ” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
หรือส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
 “พนักงานเจ้าหน้าท่ี ” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม           
พระราชบัญญัติน้ี 
 “รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๕  พระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค            
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
 มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มี
อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

-----------------------  
 
 มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรียกโดยย่อว่า “กกร.” 
ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์และ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นรองประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า
สี่คนแต่ไม่เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยต้องแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน                      
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการ และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ให้ กกร. ท าหน้าที่คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการส าหรับ

กรุงเทพมหานครด้วย 
 มาตรา ๘  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง                   
ผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร                      
พรรคการเมือง 
 มาตรา  ๙ ให้ กกร. มีอ านาจหน้าที่ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ประกาศก าหนดให้สินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการควบคุมตามมาตรา ๒๔  
 (๒) ก าหนดมาตรการที่ใช้ส าหรับสินค้าหรือบริการควบคุมตามมาตรา ๒๕  
 (๓) สั่งให้ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมแจ้งข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๖  



 ๓ 

 (๔) ให้ความเห็นชอบประกาศที่ออกตามมาตรา ๒๗  
 (๕) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงราคาสินค้าหรือบริการตาม             
มาตรา ๒๘  
 (๖) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือว่าเป็นการท าให้ราคาต่ าเกินสมควร หรือสูงเกิน               
สมควร หรือท าให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง 
 (๗) ก าหนดระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามมาตรา ๓๓  
 (๘) เข้าก ากับดูแลและสั่งการเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การผลิต หรือการจ าหน่ายสินค้าหรือ
บริการควบคุมมีเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน ในการนี้ กกร. อาจมอบหมายให้ กจร. 
เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กระท าการแทนก็ได้ 
 (๙) พิจารณาเร่ืองที่มีการร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย เน่ืองจากการกระท า
อันมีผลกระทบกระเทือนต่อราคา 
 (๑๐) เชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ค าแนะน า หรือความเห็น  
 (๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ กกร.  
 มาตรา ๑๐ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
 เมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ                   
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในต าแหน่ง             
เพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
 มาตรา ๑๑  ให้น าความในมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙  
มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ                      
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับกับการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การพ้นจากต าแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากต าแหน่งเมื่อมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ ด้วย 
 มาตรา ๑๒  ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการส่วนจังหวัด                 
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรียกโดยย่อว่า “กจร.” ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
กรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง             
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเป็นกรรมการ และพาณิชย์จังหวัด                 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบที่ กกร. ก าหนด  
 ให้ กจร. มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีในจังหวัดน้ัน  
 

มาตรา ๑๓ ให้ กจร. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  



 ๔ 

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

(๒) พิจารณาเร่ืองที่มีการร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายเนื่องจากการ
กระท าอันมีผลกระทบกระเทือนต่อราคา 

(๓) เชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ค าแนะน า หรือความเห็น 
(๔) ปฏิบัติตามประกาศหรือค าสั่งของ กกร. และปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กกร. 

มอบหมาย 
การใช้อ านาจตามวรรคหนึ่งของ กจร. จะขัดหรือแย้งกับกรณีที่ กกร. ก าหนดมาตรา ๙               

ไม่ได้  
มาตรา ๑๔ ให้น าความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับ กจร. โดยอนุโลม 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา 

และเสนอความเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนได้ และให้น าความ
ในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

------------------------  
 
 มาตรา ๑๖ ให้จัดต้ังส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  เรียกโดยย่อ
ว่า “ส านักงาน กกร. ”  ขึ้นในกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีอธิบดีกรมการค้าภายใน             
เป็นเลขาธิการ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน และมีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ด าเนินงานธุรการของ กกร. และคณะอนุกรรมการ และท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง             
ประสานงานกับ กจร.   
 (๒) ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ราคาและการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง
เสนอโครงการ แผนงานหรือมาตรการเกี่ยวกับการก าหนดราคาสินค้าและบริการต่อ กกร.  
 (๓) ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าหรือบริการควบคุม และสอดส่องพฤติการณ์
ของผู้ประกอบธุรกิจ แล้วรายงานต่อ กกร. 
 (๔) รับเร่ืองที่มีการร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากการกระท าอันมี
ผลกระทบกระเทือนต่อราคา 
 (๕) ก าหนดระเบียบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของส านักงาน กกร.  
 (๖) ปฏิบัติการตามประกาศ ระเบียบ และมติของ กกร. และปฏิบัติการอ่ืนตามที่ กกร.               
มอบหมาย 



 ๕ 

 มาตรา ๑๗  ให้จัดต้ังส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน กจร. ”  ขึ้นในทุกจังหวัด มีพาณิชย์จังหวัดเป็นหัวหน้าส านักงาน เป็น             
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ด าเนินงานธุรการของ กจร. และคณะอนุกรรมการซึ่ง กจร. แต่งตั้ง และท าหน้าที่
ประสานงานกับ กกร.  
 (๒) ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) และ (๔) ในเขตจังหวัดนั้นแล้วเสนอต่อ กจร.  
 (๓) ก าหนดระเบียบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของส านักงาน กจร.  
 (๔) ปฏิบัติการตามประกาศ ระเบียบ และมติของ กกร. และ กจร. และปฏิบัติการอ่ืนตามที่ 
กจร. มอบหมาย 
 มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ                    
ดังต่อไปนี้  
 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า แจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือ
ให้ส่งบัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา                 
แต่ในกรณีที่ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับต้นทุน สูตร หรือส่วนประกอบของสินค้าหรือ
บริการอ่ืนที่มิใช่สินค้าหรือบริการควบคุมต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการหรือประธาน 
กจร. ก่อน  
 (๒) เข้าไปในสถานที่ท าการ สถานที่ผลิต สถานที่จ าหน่าย สถานที่รับซื้อ สถานที่เก็บ             
สินค้าของผู้ประกอบธุรกิจหรือของบุคคลใด หรือสถานที่อื่นที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี หรือเข้าไปในยานพาหนะของบุคคลใด หรือสั่งเจ้าของหรือ            
ผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุด หรือจอดเพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ         
เพื่อตรวจค้นและยึดพยานหลักฐานหรือทรัพย์สินที่อาจริบได้ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือจับกุม            
ผู้กระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ โดยไม่ต้องมีหมายค้นในกรณี 
ดังต่อไปนี้                                  
 (ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าในสถานที่ หรือยานพาหนะ  
 (ข) บุคคลที่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้น          
ควรสงสัยว่าได้ซุกซ่อนอยู่ในสถานที่ หรือยานพาหนะ 
 (ค) เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าพยานหลักฐานหรือทรัพย์สินที่อาจริบได้ตาม
พระราชบัญญัติน้ี อยู่ในสถานที่หรือยานพาหนะ ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่า เน่ืองจากการ
เน่ินช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ พยานหลักฐานหรือทรัพย์สินจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท า
ให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 
 (ง) เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของสถานที่ หรือยานพาหนะและการจับนั้นมีหมายจับ            
หรือจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย              



 ๖ 

 ในการน้ีให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน
จากผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือจากบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งให้
บุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ในสถานที่หรือยานพาหนะนั้นปฏิบัติการเท่าที่จ าเป็น  
 (๓) ในกรณีที่มีหลักฐานชัดแจ้งเป็นที่เชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ให้มี
อ านาจกัก อายัด หรือยึดสินค้า ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการกระท า         
ความผิด แต่การยึดสินค้า ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
ประธานคณะกรรมการก่อน 
 มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 
 มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคล               
ซึ่งเกี่ยวข้อง       
 บัตรประจ าตัวให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 มาตรา ๒๑  หนังสือเรียกตามมาตรา ๑๘ (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าส่ง ณ ภูมิล าเนาหรือ
สถานที่ท าการของบุคคลซึ่งระบุไว้ในหนังสือเรียก ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 
หรือในเวลาท าการของบุคคลนั้น หรือจะส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ 
 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่น าส่งตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่บุคคลซึ่งระบุไว้ในหนังสือเรียก
ปฏิเสธไม่ยอมรับหนังสือเรียกโดยปราศจากเหตุอันสมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจไปเป็นพยาน เพื่อวางหนังสือเรียกไว้ ณ ที่นั้น แต่ถ้าไม่พบบุคคลซึ่งระบุไว้
ในหนังสือเรียก ณ ภูมิล าเนาหรือสถานที่ท าการของบุคคลนั้น จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุ               
นิติภาวะแล้วซึ่งอยู่หรือท างานในบ้านเรือนหรือสถานที่ท าการน้ันก็ได้ และถ้าไม่พบบุคคลใดหรือ
พบแต่ไม่มีบุคคลใดยอมรับไว้แทนให้ปิดหนังสือเรียกนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือ
สถานที่ท าการน้ันต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่ไปเป็นพยาน 
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วให้ถือว่าบุคคล              
ซึ่งระบุไว้ในหนังสือเรียกได้รับหนังสือเรียกนั้นแล้ว ถ้าเป็นการปิดหนังสือเรียก ให้ถือว่าได้รับ
หนังสือเรียกนั้น เมื่อครบก าหนดห้าวันนับแต่วันปิดหนังสือเรียก แต่ถ้าเป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให้ถือว่าได้รับหนังสือเรียกนั้นเมื่อครบก าหนดห้าวันนับแต่วันรับ                                                                                    

มาตรา ๒๒  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้กรรมการกลาง กรรมการ                      
ส่วนจังหวัด อนุกรรมการ เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล 
กฎหมายอาญา 

มาตรา ๒๓  เพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี                       
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา              
ความอาญา 



 ๗ 

การจับกุมผู้กระท าความผิดให้กระท าได้โดยไม่ต้องมีหมายจับเมื่อปรากฏว่ามีการกระท า
ความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุอ่ืนที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติให้พนักงาน                
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ 
 

หมวด ๓ 
การก าหนดราคาสินค้าและบริการ 

-----------------------  
 
 มาตรา ๒๔  เพื่อป้องกันการก าหนดราคาซื้อ ราคาจ าหน่ายหรือการก าหนดเงื่อนไขและ       
วิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม กกร. ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจประกาศ
ก าหนดให้สินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการควบคุมได้ 
 ให้ กกร. พิจารณาทบทวนการใช้อ านาจตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หากเห็นว่า
ภาวะเศรษฐกิจหรือข้อเท็จจริงที่อาศัยเป็นหลักในการพิจารณาใช้อ านาจของ กกร. เปลี่ยนแปลงไป
หรือสิ้นสุดลง ให้ กกร. ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก              
การใช้อ านาจนั้นโดยไม่ชักช้า 
 ประกาศ กกร. ให้มีอายุตามที่ก าหนด แต่จะก าหนดเกินหนึ่งปีไม่ได้ เว้นแต่จะมีการออก
ประกาศใหม่ 
 ประกาศ กกร. ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว              
ให้ใช้บังคับได้ 
 มาตรา ๒๕  เมื่อได้มีการประกาศก าหนดสินค้าหรือบริการควบคุมตามมาตรา ๒๔ แล้ว             
ให้คณะกรรมการมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก าหนดราคาซื้อหรือราคาจ าหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุม ให้ผู้ซื้อซื้อในราคา                    
ไม่ต่ ากว่าราคาที่ก าหนด หรือให้ผู้จ าหน่ายจ าหน่ายในราคาไม่สูงกว่าราคาที่ก าหนด หรือตรึงราคา
ไว้ในราคาใดราคาหนึ่ง 
 (๒) ก าหนดอัตราก าไรสูงสุดต่อหน่วยของสินค้าหรือบริการควบคุมที่ผู้จ าหน่ายจะได้รับ
จากการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุม หรือก าหนดอัตราส่วนแตกต่างระหว่างราคาซื้อกับ                 
ราคาขายสินค้า หรือบริการควบคุมในแต่ละช่วงการค้า 
 (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิต การน าเข้ามา
ในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การซื้อ การจ าหน่าย หรือการเก็บรักษาสินค้า
หรือบริการควบคุม  
 (๔) ก าหนดท้องที่หรือระยะเวลาในการใช้บังคับประกาศของคณะกรรมการ  
 (๕) ก าหนดให้แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย แผนการผลิต แผนการน าเข้ามา
ในราชอาณาจักร แผนการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แผนการซื้อ แผนการจ าหน่าย แผนการ



 ๘ 

เปลี่ยนแปลงราคาหรือรายการอ่ืนใดหรือส่วนลดในการจ าหน่าย กระบวนการผลิต และวิธีการ
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 (๖) ก าหนดให้มีการเก็บหรือเพิ่มปริมาณการเก็บส ารองสินค้าควบคุมและก าหนดท้องที่
และสถานที่ให้เก็บส ารองสินค้าควบคุม 
 (๗) ห้ามหรืออนุญาตให้มีการส่งออกไปนอกหรือน าเข้ามาในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งซึ่งสินค้า
ควบคุม 
 (๘) สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต การน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
การซื้อ การจ าหน่าย หรือการเก็บรักษาสินค้าหรือบริการควบคุม รวมทั้งให้ระงับหรือลดค่าใช้จ่าย 
ที่ก าหนดไว้เกินสมควร 
 (๙) จัดให้มีการปันส่วนในการซื้อและการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุม รวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปันส่วนดังกล่าว หรือก าหนดเงื่อนไขในการซื้อ และ                 
การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุม 
 (๑๐) สั่งให้จ าหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมตามปริมาณและราคาที่ก าหนด ตลอดจน         
สั่งให้จ าหน่ายแก่ส่วนราชการหรือบุคคลใดตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๑๑) ห้ามจ าหน่าย ให้ ใช้เอง ยักย้าย หรือเปลี่ยนสภาพซึ่งสินค้าหรือบริการควบคุม          
เกินปริมาณที่ก าหนด 
 (๑๒) ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าควบคุมหรือการครอบครองสินค้า          
ควบคุมเกินปริมาณที่ก าหนด 
 การใช้อ านาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าเป็นประกาศตามความจ าเป็นแก่
พฤติการณ์แห่งกรณี โดยค านึงถึงภาระของผู้ปฏิบัติ โดยต้องระบุถึงเหตุผล และผู้ซึ่งต้องปฏิบัติ             
ตามประกาศไว้ด้วย ประกาศดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ระบุไว้ในประกาศ            
ตาม (๔) และเมื่อได้มีประกาศแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย  
 ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการใช้อ านาจตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง           
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยค านึงถึงต้นทุน ค่าใช้จ่ายการผลิต การน าเข้ามา                               
ในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การซื้อ หรือการจ าหน่ายและอัตราก าไร                       
ที่เหมาะสม รวมทั้งผลกระทบต่อการลงทุนในการขยายก าลังการผลิตในระยะต่อไปด้วย และ              
เมื่อเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจหรือข้อเท็จจริงที่อาศัยเป็นหลักในการพิจารณาใช้อ านาจของ                    
คณะกรรมการเปลี่ยนแปลงไปหรือสิ้นสุดลง ให้คณะกรรมการประกาศเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก 
การใช้อ านาจนั้นในราชกิจจานุเบกษาโดยไม่ชักช้า 
 ประกาศของคณะกรรมการให้มีอายุตามที่ก าหนด แต่จะก าหนดเกินหนึ่งปีไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้มีการออกประกาศใหม่ 
 มาตรา ๒๖  ให้ กกร. มีอ านาจประกาศให้ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้ซื้อเพื่อจ าหน่ายหรือผู้น าเข้า
เพื่อจ าหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมแจ้งชื่อ ราคาซื้อ ราคาจ าหน่าย มาตรฐาน คุณภาพ                        
ขนาด ปริมาณ น้ าหนักต่อหน่วย รวมทั้งชื่อและปริมาณวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของสินค้า             



 ๙ 

หรือบริการน้ัน และลักษณะอย่างอื่นของสินค้าหรือบริการควบคุมตามที่เป็นอยู่ในวันที่ กกร. 
ก าหนดต่อเลขาธิการ  
 เมื่อได้แจ้งรายการตามวรรคหนึ่งแล้ว กกร. อาจห้ามมิให้ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้ซื้อเพื่อจ าหน่าย
หรือผู้น าเข้าเพื่อจ าหน่ายรายนั้นจ าหน่ายสินค้าหรือบริการในลักษณะที่แตกต่างไปจากรายการ
ตามที่ได้แจ้งไว้หรือจ าหน่ายในราคาที่สูงหรือต่ ากว่าราคาตามที่ได้แจ้งไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากเลขาธิการตามระเบียบที่ กกร. ก าหนด 
 การใช้อ านาจตามวรรคหนึ่ง ให้น าความในมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มีความจ าเป็นรีบด่วนและลับที่จ าเป็นต้องใช้อ านาจตามมาตรา ๒๕ 
หรือมาตรา ๒๖ และจะเรียกประชุมคณะกรรมการให้ทันท่วงทีมิได้ ให้ประธานกรรมการมีอ านาจ
ใช้อ านาจของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ไปพลางก่อนได้ และในการใช้อ านาจ
ดังกล่าว ให้น าความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อได้ประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายใน            
สามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ถ้าคณะกรรมการให้ความเห็นชอบประกาศนั้น                              
ให้คณะกรรมการประกาศให้ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับต่อไป แต่ถ้าคณะกรรมการไม่ให้ความ              
เห็นชอบ ให้คณะกรรมการประกาศยกเลิกประกาศนั้น แต่ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการที่ได้
กระท าไปแล้วในระหว่างที่ใช้ประกาศนั้น  
 ประกาศตามวรรคสอง ให้มีผลใช้บังคับทันทีที่ประกาศ และเมื่อได้มีประกาศแล้วให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 
 มาตรา ๒๘  ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดให้ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้ซื้อเพื่อจ าหน่ายหรือ              
ผู้น าเข้าเพื่อจ าหน่ายสินค้าหรือบริการแสดงราคาสินค้าหรือบริการ ในการน้ี คณะกรรมการ           
อาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงราคาสินค้าหรือบริการไว้ด้วยก็ได้ 
 การใช้อ านาจตามวรรคหนึ่ง ให้น าความในมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๙  ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการใด ๆ โดยจงใจที่จะท าให้ราคาต่ าเกิน                
สมควรหรือสูงเกินสมควร หรือท าให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใด  
 คณะกรรมการอาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือว่าเป็นการท าให้ราคาต่ าเกินสมควร 
หรือสูงเกินสมควร หรือท าให้ปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใดก็ได้ หลักเกณฑ์และวิธีการ           
ดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๓๐  ห้ามมิให้บุคคลใดกักตุนสินค้าควบคุม โดยมีสินค้าควบคุมไว้ในครอบครอง
เกินปริมาณที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๑๒) หรือเก็บสินค้าควบคุม
ไว้ ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานที่เก็บตามที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๕(๕) 
หรือไม่น าสินค้าควบคุมที่มีไว้เพื่อจ าหน่ายออกจ าหน่าย หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการ
จ าหน่ายหรือประวิงการจ าหน่ายหรือการส่งมอบสินค้าควบคุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 



 ๑๐ 

 มาตรา ๓๑  ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการควบคุมหยุดการให้บริการตามปกติ หรือ
ปฏิเสธการให้บริการ หรือประวิงการให้บริการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 

หมวด ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

-----------------------  
 
 มาตรา ๓๒  สินค้าที่ยึดไว้ตามมาตรา ๑๘ (๓) ถ้าไม่ปรากฏเจ้าของ หรือผู้ครอบครองหรือ
พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดไม่ให้ริบ และเจ้าของหรือ           
ผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยึด วันที่ทราบค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี 
หรือวันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดไม่ให้ริบ แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่มีเจ้าของ
และให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
 ถ้าสินค้าที่ยึดไว้นั้นเป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือ
จะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินราคาของสินค้านั้น เลขาธิการส าหรับกรุงเทพมหานคร หรือ
ประธาน กจร. ส าหรับจังหวัดอ่ืน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ หรือประธาน กจร.                
จะสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ขายทอดตลาดสินค้านั้น หรือขายโดยวิธีอ่ืนที่เห็นสมควรก่อนที่ของนั้น
จะตกเป็นของแผ่นดินก็ได้ เงินค่าขายสินค้านั้นเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพันทั้งปวงออกแล้ว
ให้ถือไว้แทนสินค้า 
 มาตรา ๓๓  ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระท าความผิด เมื่อพนักงานอัยการร้องขอ ให้ศาลสั่ง
จ่ายเงินสินบนแก่ผู้น าจับร้อยละยี่สิบห้าและเงินรางวัลแก่ผู้จับร้อยละสามสิบของจ านวนเงินสุทธิ        
ค่าขายของกลางที่ศาลสั่งให้ริบ หรือในกรณีที่มิได้ริบของกลางหรือของกลางไม่อาจขายได้ ให้จ่าย
จากเงินค่าปรับที่ได้ช าระต่อศาลตามอัตราดังกล่าว 

ในกรณีที่ไม่มีผู้น าจับ ให้จ่ายเงินรางวัลแก่ผู้จับร้อยละสามสิบของจ านวนเงินสุทธิค่าขาย
ของกลางที่ศาลสั่งให้ริบ หรือในกรณีที่มิได้ริบของกลางหรือของกลางไม่อาจขายได้ ให้จ่ายจากเงิน
ค่าปรับที่ได้ช าระต่อศาลตามอัตราดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้น าจับหรือผู้จับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหลายคน ให้จ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลแก่
บุคคลในฝ่ายนั้นคนละเท่า ๆ กัน 
 ในกรณีที่จับของกลางได้แต่ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิด ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งจ่ายเงิน
สินบนและเงินรางวัลจากจ านวนเงินสุทธิค่าขายของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินตามระเบียบ                       
ที่คณะกรรมการก าหนด แต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนดตามมาตรานี้  
 ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระท าความผิดและได้มีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๓                          
ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลจากจ านวนเงินค่าปรับตามระเบียบ                   
ที่คณะกรรมการก าหนดแต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนดตามมาตรานี้ 
 



 ๑๑ 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

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

 มาตรา ๓๔  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ (๑)                  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 มาตรา ๓๕  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ (๒)                  
หรือ (๓) หรือมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา ๓๖ ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 มาตรา ๓๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๑) 
(๒) (๓) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) หรือ (๑๒) หรือขัดขวางการด าเนินงานของ กกร. กจร. 
เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙ (๘) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ            
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 มาตรา ๓๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๕) หรือไม่แจ้ง
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ และปรับไม่เกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะแจ้ง 
 มาตรา ๓๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ                
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา ๔๐  ผู้ใดไม่แสดงราคาหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ตามมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 มาตรา ๔๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
เจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ี เป็นนิติบุคคล
ให้กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล                       
ในเร่ืองนั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท า
นั้นได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอม หรือตนได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิด          
ความผิดนั้นแล้ว 
 มาตรา ๔๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิด
ที่มีโทษปรับหรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับให้คณะกรรมการมีอ านาจ
เปรียบเทียบได้ ในการใช้อ านาจดังกล่าวคณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ 
เลขาธิการ ประธาน กจร. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท าแทนได้ 
 การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกร. ก าหนด  



 ๑๒ 

 เมื่อผู้กระท าผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงส าหรับความผิดนั้น ในกรณีโทษปรับ
สถานเดียว หรือเมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบ ภายในระยะเวลา                    
ที่ก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 

บทเฉพาะกาล 
-----------------------  

 
 มาตรา ๔๔ ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้
บังคับยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี ทั้งนี้ จนกว่า
จะได้มีระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
              ชวน  หลีกภัย 
             นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
หมายเหตุ  : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการก าหนดราคาสินค้า
และป้องกันการผูกขาดที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีความไม่เหมาะสม เพราะมีสาระเป็นสองส่วน คือ การก าหนด
ราคาสินค้าและการป้องกันการผูกขาด ซ่ึงทั้งสองส่วนมีวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายแตกต่างกัน                 
แต่มีองค์กรที่ท าหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้เพียงองค์กรเดียว ดังนั้น สมควรแยกบทบัญญัติและองค์กรที่ท าหน้าที่
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดราคาสินค้าและการป้องกันการผูกขาดออกจากกัน เพื่อให้การด าเนินการ                      
ตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับบทบัญญัติเดิมในส่วนของการก าหนดราคาสินค้ายังไม่           
ชัดเจนและเหมาะสม สมควรปรับปรุงเสียใหม่ให้ชัดเจนขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  


