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เลขเสร็จ 
      105/2541 
เร่ือง 
                                             บันทึก 
        เรื่อง  ปญหาขอกฎหมายตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคา 
                  และปองกันการผูกขาด พ.ศ.2522 
                                            ------- 
เนื้อหา 
          กรมการคาภายในไดมีหนังสือ ดวนมาก ท่ี พณ 0407/9370 ลงวันท่ี 7 
พฤศจิกายน 2540 ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา กรมการคาภายใน 
มีปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการตีความมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคา 
และปองกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 โดยมีขอเท็จจริง ดังน้ี 
          1. บทบัญญัติมาตรา 29 ไดกําหนดหามมิใหผูประกอบธุรกิจใดโดยลําพัง 
สมคบหรือรวมกับบุคคลอื่นดําเนินการใด ๆ โดยจงใจท่ีจะกดราคาสินคาใหตกตํ่าเกินสมควร 
หรอืทําใหสูงเกินสมควร หรือทําใหเกิดความปนปวนซึ่งราคาสินคา แตโดยท่ีกฎหมาย 
มิไดกําหนดไวชัดเจนวา การกระทําอยางใดจึงจะถือเปนการกดราคาสินคาใหต่ํา 
เกินสมควร การกระทําอยางใดถือเปนการทําใหราคาสูงเกินสมควร หรือการกระทํา 
อยางใดทําใหเกิดความปนปวนซึ่งราคาสินคา และการทําใหราคาต่ํา สูง หรือปนปวนนั้น 
ตองพิจารณาวามีผลตอตลาดทั้งระบบ หรือพิจารณาเพียงเฉพาะตัวของผูประกอบการ 
ที่กระทําการนั้นเทานั้น 
          2. จากการติดตามตรวจสอบความเคล่ือนไหวของราคาสินคาและพฤติกรรม 
ของผูประกอบธุรกิจไดพบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูประกอบธุรกิจหลากหลาย 
รูปแบบ กลาวคือ 
             2.1 กรณีผูประกอบธุรกิจขายสินคาสูงกวาราคาที่ตนเองเคยขาย เชน 
ผูจําหนายขายปูนซีเมนตถุงละ 80 บาท โดยราคาดังกลาวสูงกวาเดิมท่ีเคยขายถุงละ  
70 บาท ท้ังท่ีตนทุนไมเปล่ียนแปลง 
             2.2 กรณีผูประกอบธุรกิจขายสินคาสูงกวาราคาที่ตนเองไดปดปาย 
แสดงราคาไว เชน ปดปายราคาอาหารไวชามละ 20 บาท แตขายชามละ 30 บาท 
             2.3 กรณีผูประกอบธุรกิจซึ่งเปนผูจําหนายปลีกขายสินคาสูงกวา 
ราคาที่ผูผลิตไดพิมพไวบนภาชนะบรรจุ เชน ผูผลิตพิมพราคาน้ํามันพืชไวขวดละ 35 บาท 
ผูจําหนายปลีกนํามาขายราคาขวดละ 40 บาท 
             2.4 กรณีผูผลิตพิมพราคาขายปลีกไวบนภาชนะบรรจุแลว ผูจําหนาย 
ปลีกไดปดปายแสดงราคาใหมสูงกวาราคาที่ผูผลิตพิมพไวแลวขายในราคาที่ตนเองปดปาย 
เชน ผูผลิตสก็อตชไบรตพิมพราคาไวแผนละ 14 บาท ผูจําหนายปดปายราคาใหมเปน 
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แผนละ 15 บาท แลวขายในราคาแผนละ 15 บาท 
 
          ขอเท็จจริงดังกลาวพนักงานเจาหนาท่ีมีความเห็นในเรื่องนี้แตกตางกัน 
เปนสองฝาย คือ 
          ฝายแรก เห็นวาการกระทําตามขอ 2. ยังไมเพียงพอท่ีจะวินิจฉัยไดวา 
เปนความผิดตามมาตรา 29 เนื่องจากการกดราคาสินคาใหต่ําเกินสมควร การทําให 
ราคาสูงเกินสมควร หรือการทําใหเกิดความปนปวนซึ่งราคานั้นจะถือเปนความผิด 
ตามมาตรา 29 ไดตองพิจารณาวาการกระทํานั้นมีผลตอราคาของตลาดท้ังระบบหรือไม 
และจะตองคํานึงถึงปจจัยอื่น ๆ ประกอบดวย เชน ราคาของผูประกอบการรายอื่น 
ในตลาด เกณฑมาตรฐานในการพิจารณาวาราคาเทาใด จึงจะเกินสมควร หรอืลักษณะ 
อยางใดเปนการปนปวน 
          ฝายท่ีสอง เห็นวาการกระทําตามขอ 2. เปนความผิดตามมาตรา 29 แลว  
เนื่องจากการกดราคาสินคาใหต่ําเกินสมควร การทําใหราคาสูงเกินสมควรหรือการ 
ทําใหเกิดความปนปวนซึ่งราคาที่จะถือเปนความผิดตามมาตรา 29 ไดนั้น ควรพิจารณา 
การกระทําเพียงเฉพาะตัวของผูประกอบธุรกิจรายนั้นก็เพียงพอแลวโดยไมตองคํานึงถึง 
ราคาของผูประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาดหรือตองมีเกณฑกําหนดวาราคาเทาใดจึงจะถือวา 
เกินสมควร หรือเกิดความปนปวน 
          ความเห็นท่ีแตกตางกันดังกลาว ทําใหเกิดปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
และการบังคับใชกฎหมายเปนอยางมาก  ดังน้ัน เพื่อใหการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย 
ในเรื่องนี้ถูกตองชัดเจนและเปนแนวทางปฏิบัติของพนักงานเจาหนาที่ กรมการคาภายใน 
จึงใครขอหารือดังนี ้
          (1) การกระทําอยางใดที่จะถือเปนการกดราคาสินคาใหตกต่ําเกินสมควร 
การทําใหราคาสูงเกินสมควร หรือการทําใหเกิดความปนปวนซึ่งราคาสินคา และการ 
กระทํานั้นจะตองเปนกรณีการขายเทานั้น หรืออาจเปนกรณีอื่น ๆ เชน การลดปริมาณ 
การผลิตใหต่ํากวาความตองการของตลาดเพื่อทําใหราคาสูงขึ้น การทุมตลาด เปนตน 
          (2) การกระทําใหราคาต่ําหรือสูงเกินสมควร หรือการทําใหเกิดความ 
ปนปวนซึ่งราคานั้นพิจารณาเพียงเฉพาะตัวของผูประกอบธุรกิจที่กระทํานั้น หรอืตอง 
พิจารณาวามีผลตอราคาของตลาดท้ังระบบ และพิจารณาปจจัยอื่น ๆ เชน ราคาของ 
ผูประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาด และเกณฑของราคาวาเทาใดถือวาเกินสมควร 
          (3) การกระทําของผูประกอบธุรกิจตามขอ 2.1 ขอ 2.2 ขอ 2.3 
และขอ 2.4 จะถือเปนความผิดตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคา 
และปองกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 หรือไม 
 
          คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี 8) ไดพิจารณา 
ขอหารือดังกลาวขางตนประกอบกับคําชี้แจงของผูแทนกระทรวงพาณิชย(กรมการคา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ภายใน) แลว มีความเห็นในเบ้ืองตน วา ขอหารือทั้งสามประเด็นของกรมการคาภายใน 
กระทรวงพาณิชย นั้น เกี่ยวของกับการตีความมาตรา 29*(1) แหงพระราชบัญญัติกําหนด 
ราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 และโดยท่ีกฎหมายฉบับน้ีมีบทบัญญัติใน 
มาตรา 45*(2) กําหนดโทษผูฝาฝนมาตรา 29 ไว บทบัญญัติมาตรา 29 จึงถือเปนบทบัญญัติ 
ที่มีลักษณะในทางอาญา ซ่ึงจะตองตีความโดยเครงครัด จะตีความในทางขยายความไมได 
          สําหรับปญหาตามประเด็นที่หารือนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา(กรรมการ 
รางกฎหมาย คณะท่ี 8) มีความเห็นดังน้ี 
 
          ประเด็นที่หนึ่ง การกระทําอยางใดที่จะถือเปนการกดราคาสินคา 
ใหตกตํ่าเกินสมควร การทําใหราคาสูงเกินสมควร หรือทําใหเกิดความปนปวนซึ่ง 
ราคาสินคา และการกระทํานั้นจะตองเปนกรณีการขายเทานั้น หรืออาจเปนกรณีอื่น 
ไดดวย นั้น  เห็นวา มาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและปองกัน 
การผูกขาด พ.ศ. 2522 กําหนดวา "หามมิใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการใด ๆ  
โดยจงใจท่ีจะกดราคาสินคาใหตกตํ่าเกินสมควร หรอืทําใหสูงเกินสมควร หรอืทําให 
เกิดความปนปวนซึ่งราคาสินคา" ซ่ึงคําวา "ดําเนินการใด ๆ" ในมาตรา 29 นี ้ 
มีความหมายกวาง ไมจํากัดเฉพาะกรณีการขายเทานั้น แตมีความหมายรวมถึง 
การกระทําใด ๆ ก็ตามที่กอใหเกิดผลตอราคาสินคาดังที่ระบุไวในมาตรา 29  ท้ังน้ี  
กรณีที่จะถือเปนการฝาฝนมาตรา 29 นั้น จะตองเปนการกระทําที่ผูประกอบธุรกิจ 
กระทําโดยจงใจที่จะกอใหเกิดผลเกี่ยวกับราคาสินคา สวนผลแหงการกระทําอยางใด 
+-----------------------------------------------------------+ 
     *(1) มาตรา 29  หามมิใหผูประกอบธุรกิจใด โดยลําพัง สมคบ หรือรวมกับ 
บุคคลอื่นดําเนินการใด ๆ โดยจงใจท่ีจะกดราคาสินคาใหตกตํ่าเกินสมควรหรือทําใหสูง 
เกินสมควรหรือทําใหเกิดความปนปวนซึ่งราคาสินคา 
     *(2) มาตรา 45  ผูใดฝาฝนมาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 35 หรือมาตรา 37 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
          ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนคนตางดาว ใหเนรเทศผูนั้น 
ออกนอกราชอาณาจักรดวย 
 
จึงจะถือเปนการทําใหราคาสินคาตกต่ําเกินสมควร หรือสูงเกินสมควรหรือทําใหเกิด 
ความปนปวนซึ่งราคาสินคานั้น บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี ้มิไดระบุหรือกําหนด 
หลักเกณฑไว ซึ่งการบัญญัติกฎหมายในลักษณะที่มิไดระบุหรือกําหนดหลักเกณฑไวทํานองนี้ 
ก็ปรากฏอยูในกฎหมายอื่นเชนกัน เชน มาตรา 69*(3) แหงประมวลกฎหมายอาญา 
หรือมาตรา 387*(4) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน ซึ่งจะตางกับกรณีที ่
บทบัญญัติกฎหมายกําหนดหลักเกณฑประกอบการพิจารณาไว เชน กรณีของธุรกิจควบคุม 
ตามมาตรา 33*(5) แหงพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ.2522 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ดังน้ัน ผลแหงการกระทําอยางใดจะถือเปนกรณีราคาสินคาตกต่ําเกินสมควรหรือสูงเกิน 
สมควรหรือเกิดความปนปวนซึ่งราคาสินคาตามมาตรา 29 จึงตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
โดยผูมีอํานาจหนาท่ีหรือผูมีอํานาจวินิจฉัย 
+-----------------------------------------------------------+ 
     *(3) มาตรา 69  ในกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น 
ถาผูกระทําไดกระทําไป_เกินสมควร_แกเหตุ หรือเกินกวากรณีแหงความจําเปน หรอื 
เกินกวากรณีแหงการจําตองกระทําเพื่อปองกัน ศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมาย 
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได แตถาการกระทํานั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเตน  
ความตกใจ หรือความกลัว ศาลจะไมลงโทษผูกระทําก็ได 
     *(4) มาตรา 387  ถาคูสัญญาฝายหนึ่งไมชําระหนี้ อีกฝายหนึ่งจะกําหนดระยะเวลา 
พอสมควรแลวบอกกลาวใหฝายนั้นชําระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได และถาฝายนั้น 
ไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหไซร อีกฝายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได  
     *(5) มาตรา 33  ในกรณีที่คณะกรรมการกลางเห็นวาราคาที่แจงตามมาตรา 32 
ไมเหมาะสม โดยคํานึงถึงตนทุน คาใชจายในการจําหนาย และอัตรากําไรที่เหมาะสมแลว 
ใหคณะกรรมการกลางมีอํานาจกําหนดราคาตามที่เห็นสมควรไดภายในสามสิบวันนับแต 
วันที่ไดรับแจง ถาคณะกรรมการกลางมิไดกําหนดราคาภายในระยะเวลาดังกลาว 
ใหถือวาราคาที่แจงตามมาตรา 32 เปนราคาที่คณะกรรมการกลางกําหนด  
          ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจควบคุมไมแจงราคาขายสินคาตามมาตรา 32 
คณะกรรมการกลางมีอํานาจกําหนดตามที่เห็นสมควร และใหถือวาราคาที่กําหนดนี้ 
เปนราคาที่คณะกรรมการกลางกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
 
         ประเด็นที่สอง การทําใหราคาสินคาต่ําหรือสูงเกินสมควรหรือการทําให 
เกิดความปนปวนซึ่งราคาสินคา จะพิจารณาเพียงเฉพาะตัวของผูประกอบธุรกิจที่ 
กระทํานั้น หรือตองพิจารณาวามีผลตอราคาของตลาดทั้งระบบและพิจารณาปจจัยอื่น ๆ  
เชน ราคาของผูประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาด และเกณฑของราคาวาเทาใดถือวา 
เกินสมควร นั้น  เห็นวา โดยท่ีมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคา 
และปองกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 มิไดระบุเกณฑการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทํา 
ที่ทําใหราคาสินคาตกต่ําเกินสมควรหรือสูงเกินสมควรหรือการทําใหราคาสินคาปนปวนไว  
การที่จะพิจารณาวาราคาสินคาตกต่ําเกินสมควรหรือสูงเกินสมควรหรือเกิดความปนปวน 
หรือไม จึงไมอาจพิจารณาเพียงเฉพาะตัวของผูประกอบธุรกิจที่กระทําเทานั้น แตจะตอง 
พิจารณาเปรียบเทียบถึงราคาสินคาในตลาดนั้น สวนกรณีที่วาเกณฑของราคาเทาใด 
ถือวาเกินสมควรนั้น เปนกรณีที่ตองพิจารณาจากราคาตลาดเปนกรณี ๆ ไป ดังท่ีกลาวไว 
ในประเด็นที่หนึ่ง  
 
          ประเด็นท่ีสาม การกระทําของผูประกอบธุรกิจตามขอ 2.1 ถึง 2.4  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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