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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  การรับแจงขอมูลเกีย่วกับสินคาหรือบริการควบคุมตามมาตรา ๒๖ 

แหงพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒  
   

 
กรมการคาภายใน ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ พณ ๐๔๐๒/๖๙๙๐ ลงวันที่ ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๔๗ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา กรมการคาภายในซึ่งดูแล
รับผิดชอบการบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีปญหาขอ
กฎหมายเกี่ยวกับการรับแจงขอมูลตามมาตรา ๒๖  เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวเปน
กฎหมายกลางที่มุงดูแลราคาสินคาและคาบริการใหเปนธรรม จึงมีสวนราชการขอใชอํานาจตาม
กฎหมายเพื่อดูแลสินคาและบริการที่ตนเองรับผิดชอบ โดยขอใหคณะกรรมการกลางวาดวยราคา
สินคาและบริการ (กกร.) ใชอํานาจตามมาตรา ๒๖ ออกประกาศกําหนดใหผูประกอบธุรกิจแจง
ราคาคาบริการและประสงคจะใหแจงขอมูล ณ สถานที่ของสวนราชการนั้นๆ ซึ่งในเรื่องนี้มี
ความเห็นเปนสองนัย คือ  

(๑) นัยแรก เห็นวา มาตรา ๒๖ ไดกําหนดให กกร. มีอํานาจประกาศกําหนดให
ผูประกอบธุรกิจแจงราคา มาตรฐาน คุณภาพ ขนาด ปริมาณ น้ําหนักหรือสวนประกอบของสินคา
หรือบริการที่เปนอยูในวันที่ กกร. กําหนดตอเลขาธิการคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและ
บริการ และเมื่อไดแจงขอมูลดังกลาวแลว กกร. อาจหามมิใหผูประกอบธุรกิจจําหนายในลักษณะ
ที่แตกตางไปจากที่ไดแจงไวหรือจําหนายสูงหรือต่ํากวาราคาที่แจง เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
เลขาธิการฯ ตามระเบียบที่ กกร. กําหนด จึงเปนบทบัญญัติที่มีเจตนาพิเศษกําหนดบุคคลที่มี
หนาที่รับแจงแตกตางจากการรับแจงขอมูลอ่ืน ๆ ที่ใหผูรับแจงเปนเพียงพนักงานเจาหนาที่เทานั้น 
เชน ในมาตรา ๒๕ (๕)  ดังนั้น เมื่อ กกร. ใชอํานาจตามมาตรา ๒๖ ประกาศกําหนดใหมีการแจง
ราคาฯ ประกาศ กกร. จึงตองกําหนดใหแจงตอเลขาธิการฯ เทานั้น ไมอาจใหแจงตอบุคคลอื่นได 
ประกอบกับเมื่อมาตรา ๑๖ ไดกําหนดใหมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคา
สินคาและบริการ (สํานักงาน กกร.) ข้ึนในกรมการคาภายใน มีอํานาจหนาที่ดําเนินงานธุรการของ 
กกร. ปฏิบัติการตามประกาศและมติของ กกร. โดยมีอธิบดีกรมการคาภายในเปนเลขาธิการฯ 
และเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน กกร. การยื่นขอมูลตาม
มาตรา ๒๖ จึงตองใหย่ืน ณ สํานักงาน กกร. การใหย่ืน ณ สถานที่ราชการแหงอ่ืนอาจไมชอบดวย
ขอกําหนดของกฎหมายและมีปญหาโตแยงเก่ียวกับอํานาจในการฟองคดีวาความผิดเกิด ณ 
สถานที่ใด 

                                                 
  สงพรอมหนังสือดวนที่สุด ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๙๖๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่ง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

(๒) นัยสอง เห็นวา แมวามาตรา ๒๖ กําหนดใหแจงราคาฯ ตอเลขาธิการฯ ก็
ตามแตสามารถออกประกาศ กกร. กําหนดใหย่ืนขอมูล ณ สถานที่ราชการแหงอ่ืนได และผูรับ
ขอมูลจะเปนบุคคลใดก็ได เนื่องจากเปนการกําหนดวิธีการในการรับแจงและในทางปฏิบัติ 
เลขาธิการฯ ไมอาจมารับแจงขอมูลดวยตนเองไดอยูแลว 

เพ่ือใหไดขอยุติในปญหาขอกฎหมายดังกลาว กรมการคาภายในจึงขอหารือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี ้

(๑) การออกประกาศ กกร. โดยใชอํานาจตามมาตรา ๒๖ จะกําหนดใหผู
ประกอบธุรกิจแจงขอมูล ณ สถานที่ราชการแหงอ่ืน ที่มิใชสํานักงาน กกร. กรมการคาภายใน ได
หรือไม กรณีที่ดําเนินการได บุคคลผูรับแจงขอมูลตองเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายหรือไม 

(๒) การออกประกาศ กกร. กําหนดใหผูประกอบธุรกิจแจงขอมูลตามมาตรา 
๒๖ ตอเลขาธิการฯ แตใหไปยื่น ณ สถานที่ราชการแหงอ่ืน ที่มิใชสํานักงาน กกร. กรมการคา
ภายในไดหรือไม 

(๓) เลขาธิการคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการจะมอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นรับแจงขอมูลตามมาตรา ๒๖ แทนไดหรือไม 

(๔) กรณีที่ดําเนินการตามขอ (๑) และ (๒) ได เมื่อผูประกอบธุรกิจไมแจงหรือ
แจงขอมูลเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จะถือวาความผิดเกิด ณ สถานที่ราชการใด และสวน
ราชการใดมีอํานาจในการดําเนินคดี 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอหารือของกรมการคา
ภายในโดยมีผูแทนกระทรวงพาณิชย (กรมการคาภายในและกรมทรัพยสินทางปญญา) เปนผู
ช้ีแจงขอเท็จจริงแลว ปรากฏขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูแทนกรมการคาภายในวา กรมทรัพยสินทาง
ปญญามีปญหากรณีผูประกอบธุรกิจซึ่งไดรับอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์งานเพลงเพื่อเผยแพรตอ
สาธารณชน เชน รานคาราโอเกะ โดยผูประกอบธุรกิจดังกลาวตองจายคาใชลิขสิทธิ์หลายครั้งและ
ในอัตราตางกันใหแกผูที่อางตัววาเปนเจาของลิขสิทธิ์หลายราย และบางครั้งผูประกอบธุรกิจไม
ยอมจายคาลิขสิทธิ์ เพราะไมแนใจวาผูที่มาเรียกเก็บเปนเจาของลิขสิทธิ์จริงหรือไม จนถูกจับกุม
และถูกฟองดําเนินคดีอาญาซึ่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดอัตราโทษไวสูงมาก 
และคดีนี้เปนความผิดอันยอมความได ผูประกอบธุรกิจไมตองการถูกฟองคดีจึงยอมความและ
เสียเงินใหแกผูที่อางตัววาเปนเจาของลิขสิทธิ์ ทําใหผูประกอบธุรกิจไดรับความเดือดรอน ปญหา
การจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ที่ซ้ําซอนและไมเปนธรรมนี้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ ยังไมมีมาตรการ
ควบคุม และกรมทรัพยสินทางปญญา เห็นวา มาตรการตามมาตรา ๒๖๑ แหงพระราชบัญญัติวา

                                                 
 ๑ มาตรา ๒๖  ให กกร. มีอํานาจประกาศใหผูผลิต ผูจําหนาย ผูซื้อเพ่ือจําหนายหรือผูนําเขา

เพ่ือจําหนายสินคาหรือบริการควบคุมแจงชื่อ ราคาซื้อ ราคาจําหนาย มาตรฐาน คุณภาพ ขนาด ปริมาณ น้ําหนัก
ตอหนวย รวมทั้งชื่อและปริมาณวัตถุอันเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้น และลักษณะอยางอ่ืนของ
สินคาหรือบริการควบคุมตามที่เปนอยูในวันที่ กกร. กําหนดตอเลขาธิการ 



 ๓

ดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใหผูประกอบธุรกิจแจงราคาสินคาหรือบริการควบคุม 
สามารถนํามาใชเพ่ือควบคุมราคาการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ที่ซ้ําซอนได เพราะการใหสิทธิในการ
เผยแพรงานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการคาเปนสินคาและบริการควบคุมอยางหนึ่งตามขอ ๓ (๒๑)๒ 
แหงประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ เร่ือง การกําหนดสินคาและบริการ
ควบคุม ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยให กกร. ออกประกาศตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 
กําหนดใหเจาของลิขสิทธิ์แจงราคาการจัดเก็บงานเพลงอันมีลิขสิทธิ์โดยตรงตอกรมทรัพยสินทาง
ปญญา แลวดําเนินการไปไดเลย กลาวคืออธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาสามารถใชอํานาจแทน
เลขาธิการฯ เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายตอไป มิใชแตเพียงใหกรมทรัพยสินทางปญญารับขอมูล
แลวสงตอมายังเลขาธิการฯ ไดหรือไม 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาแลว เห็นวา ประเด็นนี้เก่ียวกับ
อํานาจหนาที่ของเลขาธิการฯ ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคา
และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ วาจะมอบอํานาจใหสวนราชการอื่นดําเนินการแทนไดหรือไม เปน
ประเด็นหลักที่กรมการคาภายในประสงคจะหารือ ซึ่งในประเด็นนี้มีความเห็นวา กรณีดังกลาว
เลขาธิการฯ ไมสามารถมอบอํานาจใหสวนราชการอื่นดําเนินการแทนตนได เนื่องจากการที่
กฎหมายกําหนดใหตองแจงขอมูลตอเลขาธิการฯ เพราะตําแหนงเลขาธิการฯ เปนตําแหนงสําคัญ 
ดังจะเห็นไดจากมาตรา ๑๖๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่

                                                                                                                                            
   เม่ือไดแจงรายการตามวรรคหนึ่งแลว กกร. อาจหามมิใหผูผลิต ผูจําหนาย ผูซื้อเพ่ือ

จําหนายหรือผูนําเขาเพ่ือจําหนายรายนั้นจําหนายสินคาหรือบริการในลักษณะที่แตกตางไปจากรายการตามที่ได
แจงไว หรือจําหนายในราคาที่สูงหรือต่ํากวาราคาตามที่ไดแจงไว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเลขาธิการตาม
ระเบียบที่ กกร. กําหนด  

  การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

๒ ขอ ๓  ใหสินคาและบริการดังตอไปนี้ เปนสินคาและบริการควบคุม 

ฯลฯ    ฯลฯ 

  (๒๑) การใหสิทธิในการเผยแพรงานลิขสิทธ์ิเพลงเพ่ือการคา 
๓ มาตรา ๑๖  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ เรียกโดย

ยอวา “สํานักงาน กกร.” ขึ้นในกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย มีอธิบดีกรมการคาภายในเปนเลขาธิการ 
เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน และมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้

  (๑) ดําเนินงานธุรการของ กกร. และคณะอนุกรรมการ และทําหนาท่ีเปนศูนยกลาง
ประสานงานกับ กจร. 

  (๒) ศึกษา วิเคราะหและวิจัยเก่ียวกับสินคาหรือบริการ ราคาและการประกอบธุรกิจ 
รวมทั้งเสนอโครงการ แผนงานหรือมาตรการเกี่ยวกับการกําหนดราคาสินคาและบริการตอ กกร. 

  (๓) ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินคาหรือบริการควบคุม และสอดสองพฤติการณ
ของผูประกอบธุรกิจ แลวรายงานตอ กกร. 

  (๔) รับเรื่องท่ีมีการรองเรียนวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายเนื่องจากการกระทําอันมี
ผลกระทบกระเทือนตอราคา 

  (๕) กําหนดระเบียบเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานของสํานักงาน กกร. 



 ๔

กําหนดใหอธิบดีกรมการคาภายในทําหนาที่เปนเลขาธิการฯ โดยตําแหนง และมาตรา ๗๔ แหง
พระราชบัญญัติเดียวกัน ที่กําหนดใหเลขาธิการฯ เปนกรรมการและเลขานุการใน กกร.  ทั้งนี้ 
เนื่องจากเลขาธิการฯ จําตองมีความรูเก่ียวกับสินคาหรือบริการควบคุมเปนอยางดี เพ่ือจะนํา
ขอมูลตามที่ผูประกอบธุรกิจไดแจงตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เสนอตอ กกร. พิจารณาอีกครั้ง
หนึ่งตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง วาจะสมควรกําหนดหามผูประกอบธุรกิจจําหนายสินคาหรือบริการ
ควบคุมในลักษณะที่แตกตางไปจากรายการตามที่ไดแจงไวหรือจําหนายในราคาที่สูงหรือต่ํากวา
ราคาตามที่ไดแจงไวหรือไม  อีกทั้งหากกฎหมายประสงคจะใหเลขาธิการฯ มอบหมายบุคคลอื่น
ดําเนินการแทนไดก็คงจะบัญญัติเชนเดียวกับมาตรา ๙ (๘)๕ ที่กําหนดให กกร. สามารถ
มอบหมายใหคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการ (กจร.) เลขาธิการฯ หรือ
พนักงานเจาหนาที่กระทําการแทนได แสดงใหเห็นวากฎหมายมีเจตนารมณจะใหแจงขอมูลตอ
เลขาธิการฯ เทานั้น  และเมื่อเลขาธิการฯ ไมอาจมอบอํานาจใหสวนราชการอื่นใดรับแจงขอมูล
แทนตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการฯ ไดแลว ก็ไมอาจแจง
ขอมูล ณ สถานที่อ่ืนใดไดอีกและไมจําตองพิจารณาวาบุคคลผูรับแจงขอมูลตองเปนพนักงาน
                                                                                                                                            

  (๖) ปฏิบัติการตามประกาศ ระเบียบ และมติของ กกร.และปฏิบัติการอ่ืนตามที่ กกร. 
มอบหมาย 

๔ มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ เรียกโดยยอวา “กกร.” 
ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชยและเลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนรองประธานกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวาสี่คนแตไมเกินแปดคน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยตองแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งเปนกรรมการ และให
เลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

  ให กกร. ทําหนาท่ีคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการสําหรับ
กรุงเทพมหานครดวย 

๕ มาตรา ๙  ให กกร. มีอํานาจหนาท่ีในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร ดังตอไปนี ้
  (๑) ประกาศกําหนดใหสินคาหรือบริการใดเปนสินคาหรือบริการควบคุมตามมาตรา ๒๔ 

  (๒) กําหนดมาตรการที่ใชสําหรับสินคาหรือบริการควบคุมตามมาตรา ๒๕ 

  (๓) สั่งใหผูผลิตหรือผูจําหนายสินคาหรือบริการควบคุมแจงขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๖ 

  (๔) ใหความเห็นชอบประกาศที่ออกตามมาตรา ๒๗ 

  (๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงราคาสินคาหรือบริการตามมาตรา 
๒๘ 

  (๖) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่ถือวาเปนการทําใหราคาต่ําเกินสมควร หรือสูงเกิน
สมควร หรือทําใหเกิดความปนปวนซึ่งราคาของสินคาหรือบริการตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง 

  (๗) กําหนดระเบียบวาดวยการจายเงินสินบนและเงินรางวัลตามมาตรา ๓๓ 

  (๘) เขากํากับดูแลและส่ังการเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหการผลิต หรือการจําหนายสินคาหรือ
บริการควบคุมมีเพียงพอแกความตองการของประชาชน ในการนี้ กกร. อาจมอบหมายให กจร.  เลขาธิการ หรือ
พนักงานเจาหนาท่ีกระทําการแทนก็ได 

  (๙) พิจารณาเรื่องท่ีมีการรองเรียนวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย เนื่องจากการ
กระทําอันมีผลกระทบกระเทือนตอราคา 

  (๑๐) เชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น 



 ๕

เจาหนาที่หรือไม และไมมีปญหาเกี่ยวกับสถานที่กระทําความผิดและสวนราชการใดมีอํานาจ
ดําเนินคดีแตอยางใด 

 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 


