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นิติกร สำ�นักกฎหมาย

การกำ�หนดราคาสินค้าหรือบริการควบคุม
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
ในภาวะเศรษฐกิ จ ปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารค้ า ขายกั น
อย่างกว้างขวาง รวมถึงการค้าขายในโลกออนไลน์
พบว่าผูป้ ระกอบการบางรายได้อาศัยช่องว่างของกฎหมายเอารัดเอาเปรียบผูบ้ ริโภค โดยการไม่ตดิ ป้าย
แสดงราคาสินค้าหรือบริการ ส่งผลให้ประชาชนผู้บริโภคไม่สามารถเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อสินค้า
หรือรับบริการนัน้ ๆ ได้ ดังนัน้ ประเทศไทยจึงได้มกี ารตราพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยราคาสินค้าและบริการ
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายและ
เจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาสินค้าและบริการ และมุ่งป้องกัน
มิให้ราคาสินค้าและค่าบริการสูงขึน้ รวดเร็วเกินสมควร และขณะเดียวกันยังมุง่ ให้ปริมาณสินค้ามีเพียงพอ
ต่อการบริโภคภายในประเทศด้วย อย่างไรก็ดี กฎหมายนีแ้ ม้จะมีการตรามาเป็นระยะเวลานานแล้ว
แต่ก็ยังไม่เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย และเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน
ของประชาชน จึงสมควรอย่างยิง่ ทีป่ ระชาชนในฐานะผูบ้ ริโภคควรจะได้ศกึ ษาและเข้าใจกฎหมายดังกล่าว
คอลัมน์ “เกร็ดกฎหมายน่ารู”้ ฉบับนีจ้ งึ ใคร่ขอเสนอเรือ่ ง “การก�ำหนดราคาสินค้าหรือบริการ
ควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒” เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้
ความเข้าใจถึงสาระส�ำคัญของการก�ำหนดสินค้าและบริการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งการก�ำหนดสินค้าและบริการตามกฎหมายต่างประเทศ ตามล�ำดับ ดังนี้
๑. ความเป็นมาของการก�ำหนดราคาสินค้าและบริการตามกฎหมายไทย
ก่ อ นการเปลี่ ย นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ภาคเศรษฐกิ จ ของไทยเป็ น
การเกษตรกรรมและธุรกิจขนาดเล็กแต่หลังจากมีการเปลีย่ นแปลงการปกครอง รัฐบาลมุง่ การสนับสนุน
ไปที่เกษตรกร ซึ่งถือเป็นประชากรส่วนมากของประเทศไทยในช่วงเวลานั้น ทางรัฐบาลจึงต้องออก
มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการการกักตุนสินค้าของธุรกิจเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค คือ พระราชบัญญัติ
ป้องกันการค้าก�ำไรเกินควร พุทธศักราช ๒๔๘๐ และใน พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้มกี ารตราพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
การค้าก�ำไรเกินควร พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการค้าก�ำไรเกินควร พุทธศักราช
๒๔๘๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ ประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอัตรา
เงินเฟ้อทีส่ งู ขึน้ อย่างมากประกอบกับราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกทีส่ งู ขึน้ ท�ำให้ราคาสินค้ามีการปรับเพิม่ ขึน้
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ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒

รัฐบาลในช่วงเวลานั้นจึงได้มีการเสนอให้ตราพระราชบัญญัติป้องกันการค้าก�ำไรเกินควร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๑๗ ต่อมากลุ่มธุรกิจชนชั้นกลางเริ่มตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
การแข่งขันในตลาดและความจ�ำเป็นที่จะต้องมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อใช้ป้องกันการแข่งขัน
จึงน�ำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว โดยตราเป็นพระราชบัญญัติก�ำหนดราคาสินค้าและป้องกัน
การผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ ขึน้ มา เพือ่ ควบคุมการก�ำหนดราคาสินค้าทีไ่ ม่เป็นธรรมและป้องกันการผูกขาด
ทางเศรษฐกิจ๑
กระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการก�ำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดโดยมีเหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการก�ำหนดราคาสินค้าและป้องกัน
การผูกขาดทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นปัจจุบนั มีความไม่เหมาะสม เพราะมีสาระเป็นสองส่วน คือ การก�ำหนดราคา
สินค้าและการป้องกันการผูกขาด ซึ่งทั้งสองส่วนมีวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายแตกต่างกัน
แต่มีองค์กรที่ท�ำหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้เพียงองค์กรเดียว ดังนั้น สมควรแยกบทบัญญัติและองค์กร
ที่ท�ำหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการก�ำหนดราคาสินค้าและการป้องกันการผูกขาดออกจากกัน
เพื่อให้การด�ำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับบทบัญญัติเดิมในส่วนของ
การก�ำหนดราคาสินค้ายังไม่ชัดเจนและเหมาะสม สมควรปรับปรุงเสียใหม่ให้ชัดเจนขึ้น และได้ตรา
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒๒ ขึ้น โดยแยกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกัน
การผูกขาดมาตราเป็นกฎหมายโดยเฉพาะเพือ่ ก�ำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้มกี ารแข่งขันอย่างเสรี
และเป็นธรรม
๒. สาระส�ำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
			 ๒.๑ บทนิยามที่เกี่ยวข้อง
		
“ธุรกิจ” หมายความว่า กิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การบริการ หรือกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
		 			 “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่อาจใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค รวมทั้งเอกสาร
แสดงสิทธิในสิ่งของ
		 			 “บริการ” หมายความว่า การรับจัดทําการงาน การให้สิทธิใด ๆ การให้ใช้หรือ
ให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงิน หรือผลประโยชน์อื่น
					 “จําหน่าย” หมายความว่า ขาย แลกเปลี่ยน ให้จ่ายแจก โอนสิทธิการครอบครอง
สินค้าให้แก่บุคคลอื่น หรือให้บริการ
		 		 “ราคา” หมายความรวมถึง ค่าตอบแทนสําหรับการจําหน่ายด้วย
พรชัย วิสทุ ธิศกั ดิ,์ “พัฒนาการของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Development of Competition Law), เอกสารประกอบ
การบรรยาย”, คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๒
ยกเลิกโดยมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัตกิ ารแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐
๑

จุ ล นิิ ติ
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		 ๒.๒ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
				 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ เรียกโดยย่อว่า “กกร.”
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๙)
				 (๑) ประกาศก�ำหนดให้สินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการควบคุม เพื่อป้องกัน
การก�ำหนดราคาซื้อ ราคาจ�ำหน่าย หรือการก�ำหนดเงื่อนไข และวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม
(มาตรา ๒๔)
				 (๒) ก�ำหนดมาตรการที่ใช้ส�ำหรับสินค้าหรือบริการควบคุม เช่น การก�ำหนดราคาซื้อ
หรือราคาจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุม ก�ำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
น�ำเข้าและส่งออก ก�ำหนดให้แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย แผนการผลิต แผนการน�ำเข้า
มาในราชอาณาจักร แผนการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แผนการซื้อ แผนการจ�ำหน่าย แผนการ
เปลีย่ นแปลงราคาหรือรายการอืน่ ใดหรือส่วนลดในการจ�ำหน่าย กระบวนการผลิต และวิธกี ารจ�ำหน่าย
สินค้าหรือบริการควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก�ำหนดให้มีการเก็บหรือเพิ่มปริมาณการเก็บส�ำรอง
สินค้าควบคุมและก�ำหนดท้องทีแ่ ละสถานทีใ่ ห้เก็บส�ำรองสินค้าควบคุม ห้ามหรืออนุญาตให้มกี ารส่งออก
ไปนอกหรือน�ำเข้ามาในท้องทีใ่ ดท้องทีห่ นึง่ ซึง่ สินค้าควบคุม ห้ามจ�ำหน่าย ให้ ใช้เอง ยักย้าย หรือเปลีย่ น
สภาพซึ่งสินค้าหรือบริการควบคุมเกินปริมาณที่ก�ำหนด ก�ำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า
ควบคุมหรือการครอบครองสินค้าควบคุมเกินปริมาณทีก่ ำ� หนด ก�ำหนดมาตรการเพือ่ ป้องกันการกักตุน
สินค้าควบคุมหรือการครอบครองสินค้าควบคุมเกินปริมาณที่ก�ำหนด เป็นต้น (มาตรา ๒๕)
					 (๓) สัง่ ให้ผผู้ ลิตหรือผูจ้ ำ� หน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมแจ้งข้อเท็จจริงเรือ่ งชือ่ ราคาซือ้
ราคาจ�ำหน่าย มาตรฐาน คุณภาพ ขนาด ปริมาณ น�้ำหนักต่อหน่วย รวมทั้งชื่อและปริมาณวัตถุอันเป็น
ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้น และอาจห้ามไม่ให้ผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย ผู้ซื้อเพื่อจ�ำหน่าย
หรือผูน้ ำ� เข้าเพือ่ จ�ำหน่ายรายนัน้ จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการในลักษณะทีต่ า่ งไปจากรายการตามทีแ่ จ้งไว้
(มาตรา ๒๖)
					 (๔) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการแสดงราคาสินค้าหรือบริการ (มาตรา ๒๘)
					 (๕) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีถ่ อื ว่าเป็นการท�ำให้ราคาต�ำ่ เกินสมควร หรือสูงเกิน
สมควร หรือท�ำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการ (มาตรา ๒๙ วรรคสอง)
					 (๖) เข้าก�ำกับดูแลและสัง่ การเท่าทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้การผลิต หรือการจ�ำหน่ายสินค้าหรือ
บริการควบคุมมีเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
					 (๗) พิจารณาเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย เนื่องจาก
การกระท�ำอันมีผลกระทบกระเทือนต่อราคา
๓. การก�ำกับดูแลราคาสินค้าหรือบริการของประเทศไทยกับของต่างประเทศ
			 ๓.๑ การก�ำกับดูแลราคาสินค้าหรือบริการของประเทศไทย
			 ประเทศไทยได้ดำ� เนินการก�ำกับดูแลราคาสินค้าและบริการโดยได้กำ� หนดไว้มาตรา ๒๘
แห่งพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือก�ำหนดให้คณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีอำ� นาจในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ เงือ่ นไข ในการแสดงราคา
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สินค้าและบริการได้ ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ดังกล่าวจะมีการพิจารณาและทบทวนรายการสินค้าที่จะต้อง
มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือบริการเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ หากพบว่า สินค้ารายการใด
ยังไม่ได้ถกู ก�ำหนดไว้ในบัญชีรายการทีจ่ ะต้องปิดป้ายแสดงราคาก็จะต้องมีการออกประกาศเพิม่ เติมเพือ่
ให้สินค้านั้น ๆ อยู่ในบังคับต้องปิดป้ายแสดงราคา
					 นอกจากนี้ ในมาตรา ๒๙ ได้ก�ำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจด�ำเนินการใด ๆ โดยจงใจ
ที่จะท�ำให้ราคาต�่ำเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือท�ำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือ
บริการใด และคณะกรรมการอาจก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีถ่ อื ว่าเป็นการท�ำให้ราคาต�ำ่ เกินสมควร
หรือสูงเกินสมควร หรือท�ำให้ปน่ั ป่วนซึง่ ราคาของสินค้าหรือบริการใดก็ได้ หลักเกณฑ์และวิธกี ารดังกล่าว
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
					 อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันคณะกรรมการ ฯ ยังมิได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว
มาใช้บังคับ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ผู้บังคับใช้กฎหมายคือพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ที่จะชี้ว่าลักษณะ
ของการกระท�ำแค่ไหน เพียงใด ที่จะมีลักษณะเป็นการกระท�ำให้ราคาสูงหรือต�่ำเกินสมควรหรือท�ำให้
เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการ ซึ่งการก�ำหนดกฎหมายในลักษณะนี้เป็นการก�ำหนด
กฎหมายในลักษณะที่ให้อ�ำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลพินิจ โดยไม่มีหลักเกณฑ์มายึดถือ
ปฏิบัติโดยตรงว่าการกระท�ำอย่างใดเป็นการกระท�ำให้ต�่ำเกินสมควรหรือสูงเกินสมควร
					 นอกจากนี้ ยังมีมาตรการการก�ำกับดูแลสินค้าควบคุม โดยมาตรา ๓๐ ได้ก�ำหนดห้าม
มิให้บคุ คลใดกักตุนสินค้าควบคุม หรือไม่นำ� สินค้าควบคุมทีม่ ไี ว้เพือ่ จ�ำหน่ายออกจ�ำหน่าย หรือเสนอขาย
ตามปกติ หรือปฏิเสธการจ�ำหน่าย หรือประวิงการจ�ำหน่ายหรือการส่งมอบสินค้าควบคุม โดยไม่มเี หตุผล
อันสมควร
					 รวมทั้งมาตรการก�ำกับดูแลธุรกิจบริการควบคุม โดยมาตรา ๓๑ ได้ก�ำหนดห้ามมิให้
ผู้ประกอบธุรกิจบริการควบคุมหยุดการให้บริการตามปกติ หรือปฏิเสธการให้บริการ หรือประวิง
การให้บริการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร
					 อย่างไรก็ดี ในเรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจ�ำหน่ายสินค้าและ
บริการนั้น เนื่องจากปัจจุบันได้มีการซื้อขายสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์
กันอย่างกว้างขวาง คณะกรรมการ ฯ จึงได้มปี ระกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ
ฉบับที่ ๔๙ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าและบริการ
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้บังคับ
ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป โดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๙ (๕) และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีสาระ
ส�ำคัญคือ ก�ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ต้องแสดง
					 ๑. ราคาสินค้า
					 ๒. ค่าบริการ เช่น ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
					 ๓. ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น�้ำหนักของสินค้าหรือบริการ
จุ ล นิิ ติ
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					 ๔. รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ
					 ๕. กรณีมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาจ�ำหน่วยสินค้าหรือบริการ
ที่แสดงไว้ ตามข้อ ๑ – ๔ ผูป้ ระกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จา่ ยดังกล่าวให้ชดั เจน ครบถ้วนและเปิดเผย
โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจ�ำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการด้วย
					 ทั้งนี้ กรณีการแสดงราคาจ�ำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ ๑ – ๔
ต้องแสดงให้ตรงกับราคาทีจ่ ำ� หน่ายหรือค่าบริการทีใ่ ห้บริการ แต่มใิ ห้ใช้บงั คับกับกรณีทผี่ ปู้ ระกอบธุรกิจ
จ�ำหน่ายหรือให้บริการแก่ผซู้ อื้ ต�ำ่ กว่าราคาจ�ำหน่าย หรือค่าบริการทีแ่ สดงไว้ โดยวิธกี ารแจ้งราคาสินค้า
และบริการที่ถูกต้อง คือ
					 (๑) เขียน พิมพ์ หรือท�ำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
ระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจ
					 (๒) ในลักษณะชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย และสามารถอ่านได้โดยง่าย
					 (๓) ให้แสดงราคาต่อหน่วย
					 (๔) ราคาหรือค่าบริการนั้น จะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย
					 (๕)		ข้อความหรือรายการทีแ่ สดงควบคูก่ บั ราคาจ�ำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย
แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้
		 ๓.๒ การก�ำกับดูแลราคาสินค้าหรือบริการของต่างประเทศ๓
			 (๑) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
				 ก�ำหนดให้สนิ ค้าอุปโภคบริโภคทัง้ หมดทีเ่ สนอขายให้กบั ประชาชนทัว่ ไปในร้านค้าปลีกนัน้
ต้องมีปา้ ยแสดงราคาหรือเครือ่ งหมายระบุราคา โดยมีขนาด ข้อความอย่างเหมาะสม สินค้าอุปโภคบริโภค
ดังกล่าวจะต้องไม่ขายในราคาที่สูงกว่าราคาที่ก�ำหนดไว้ในป้ายราคา ป้ายราคาเป็นป้ายก�ำกับที่แนบ
กับสินค้าที่ระบุราคาที่เสนอขายเพื่อให้ผู้ซื้อมีข้อมูลที่เพียงพอและมีข้อมูลเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ
คุณภาพและราคาของสินค้า ส�ำหรับวิธีการแสดงป้ายราคานี้ให้เขียนให้ชัดเจน โดยระบุราคาสินค้า
ต่อหน่วย เช่น ราคาต่อชิ้น ชุด คู่ โหล กิโลกรัม มิเตอร์ ลิตร เป็นต้น
							 กรณีการรักษาเสถียรภาพของราคา สามารถสรุปได้ว่าการก�ำกับดูแลด้านราคา
สินค้านัน้ รัฐจะก�ำหนดราคาสินค้าในราคาทีเ่ หมาะสมและไม่สง่ ผลกระทบต่อผลตอบแทนหรือก�ำไรจาก
การลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยการก�ำหนดราคาของสินค้าดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคในลักษณะเป็นการกระท�ำให้ราคาสูงหรือต�่ำเกินสมควรหรือท�ำให้
เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการ

เสาวนีย์ พลอยด�ำ , “ปัญหากฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ: ศึกษากรณีการก�ำกับดูแลราคาสินค้าหรือบริการโดยรัฐ”
วิทยานิพนธ์ นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
๓
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			 (๒) สาธารณรัฐประชาชนจีน
							 การก�ำหนดราคาสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการนั้น ผู้ประกอบการจะต้อง
ระบุราคาสินค้า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า แหล่งก�ำเนิดสินค้า ชนิด ประเภท มาตรฐาน ขนาด
และราคาต่อหน่วยของสินค้าตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยที่ผู้ประกอบการ
จะเรียกเก็บราคาสินค้าหรือบริการนอกเหนือจากราคาที่ก�ำหนดไว้บนตัวสินค้าไม่ได้ การก�ำหนดราคา
หรือบริการของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น สินค้าบางชนิดถูกก�ำหนดราคาสินค้าและบริการตามราคา
ชี้แนะหรือราคาแนะน�ำของรัฐบาลหรือราคาที่ก�ำหนดโดยรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจะประกาศราคาสินค้า
ทีร่ ฐั บาลชีแ้ นะหรือราคาแนะน�ำเป็นราคาขัน้ ต�ำ่ และราคาสูงสุด โดยให้ผปู้ ระกอบการมีอสิ ระในการก�ำหนด
ราคาภายในขอบเขตของราคาขั้นต�่ำ และราคาขั้นสูงเท่านั้น และส�ำหรับอีกกรณีหนึ่งคือ ราคาที่รัฐบาล
ก�ำหนดเป็นราคาคงทีใ่ ห้ผปู้ ระกอบการจ�ำหน่ายสินค้า ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ประกาศของรัฐบาลเป็นส�ำคัญด้วย
				 (๓) สาธารณรัฐสิงคโปร์
						 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมราคาสินค้าและบริการไว้หลายประการ เช่น
การแต่งตั้งผู้ควบคุมราคา หน้าที่ของผู้ควบคุมราคา ตลอดจนการแสดงราคาสินค้าหรือบริการหรือ
เครื่องหมายราคา
		 ส�ำหรับการก�ำกับดูแลการแสดงราคาสินค้าหรือบริการนั้น บุคคลใดก็ตามที่ขาย
สินค้าที่ควบคุมด้วยราคาต้องก�ำหนดให้มีเครื่องหมายหรือฉลากให้ติดกับสินค้าที่ควบคุมด้วยราคาหรือ
ภาชนะบรรจุของสินค้าทีค่ วบคุมด้วยราคาดังกล่าว หรือสิง่ ทีร่ ะบุถงึ คุณภาพ ราคา หรือแหล่งก�ำเนิดของ
สินค้าที่ควบคุมด้วยราคา
					 (๔) สหพันธรัฐมาเลเซีย
						 กฎหมายควบคุมราคาสินค้าและบริการได้ก�ำหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบการที่มีการ
เสนอขายสินค้าหรือบริการที่มีการควบคุมต้องแสดงรายการราคาสินค้าและบริการให้อยู่ในต�ำแหน่ง
ที่เห็นได้ชัดเจน ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้ยังได้ให้อ�ำนาจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก�ำหนดว่าสินค้าหรือบริการใดควรมีเครื่องหมายหรือข้อมูลที่จ�ำเป็น
เกีย่ วข้องกับสินค้าหรือ บริการโดยการประกาศสิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องพึงกระท�ำในการเสนอขายสินค้า
และบริการให้ผู้บริโภคทราบโดยทั่วกัน
						 ส�ำหรับการก�ำกับดูแลราคาสินค้าของสหพันธรัฐมาเลเซียนั้นได้ก�ำหนดให้มี
สภาทีป่ รึกษาด้านราคาทีท่ ำ� หน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำหนดราคาสินค้าและบริการรวม ส�ำหรับ
การควบคุมราคาสินค้าและบริการนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของ
สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยการก�ำหนดราคาสินค้าและบริการเป็นราคาสูงสุดและราคาต�่ำสุด หรืออาจ
เป็นการก�ำหนดราคาคงทีก่ ไ็ ด้ โดยทีร่ าคาควบคุมของสินค้าจะครอบคลุมถึงค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีผ่ ปู้ ระกอบ
การจ่ายและผลก�ำไรตามสมควรที่ผู้ประกอบการจะได้รับ เมื่อมีการประกาศชนิดและราคาสินค้า
และบริการออกมาแล้วจะต้องประกาศให้ผู้ประกอบการรับรู้ได้โดยง่ายเพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมราคาสินค้าของสหพันธรัฐมาเลเซียได้ก�ำหนดให้รัฐมนตรี
มีอำ� นาจก�ำหนดกลไกในการตรวจสอบผลก�ำไรจากการประกอบธุรกิจทีส่ งู เกินสมควรโดยพิจารณาจาก
จุ ล นิิ ติ
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีแ่ ตกต่างกันไปตามสถานการณ์ โดยพิจารณาปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ประกอบกัน
เช่นเดียวกับการพิจารณาการก�ำหนดราคาสินค้าและบริการ เช่น จ�ำนวนภาษีที่ผู้ประกอบการต้อง
จ่ายให้กับรัฐ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปริมาณความต้องการสินค้าของตลาด รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวพัน
โดยตรงกับการก�ำหนดราคาสินค้าและบริการ เป็นต้น
บทสรุป
ดังได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
มีสาระส�ำคัญเป็นการเพิ่มความคุ้มครองให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น โดยมีผลเป็นการป้องกันการผูกขาด
ก�ำหนดราคาสินค้าหรือบริการทีต่ ำ�่ เกินควรหรือสูงเกินควร การกักตุนสินค้า แก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภคจากการที่ผู้จ�ำหน่ายไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือบริการซึ่งผู้ค้าออนไลน์ทั้งหลาย รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปควรทราบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและรักษาสิทธิของตน
อย่างไรก็ดี บทบัญญัติมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ มีลักษณะเป็นการควบคุมราคาสินค้า
และบริการ ได้ให้อ�ำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวาง จนอาจส่งผลกระทบ
ให้แก่ผู้ประกอบการได้ ซึ่งตามบทบัญญัติวรรคสองของมาตรา ๒๙ ก็ได้ก�ำหนดไว้โดยชัดเจนแล้วว่า
คณะกรรมการฯ สามารถก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือว่าเป็นการท�ำให้ราคาต�่ำเกินควร หรือสูง
เกินสมควร หรือท�ำให้ปั่นป่วนซึ่งราคาสินค้าหรือบริการได้
ดังนัน้ ภาครัฐจึงควรก�ำหนดกฎเกณฑ์ดงั กล่าวให้มคี วามชัดเจน เพือ่ สร้างกรอบในการใช้ดลุ พินจิ
เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการตีความของเจ้าหน้าที่ และเกิดปัญหาการใช้ดุลพินิจที่ไม่แน่นอน ในเรื่องของ
หลักเกณฑ์ราคา วิธีการกระท�ำ และผลที่เกิดจากการกระท�ำ อันส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชนและไม่อาจบรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนีไ้ ด้ ซึง่ จะเป็นไปตามมาตรา ๗๗ วรรคสาม๔
ของรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติให้รัฐพึงก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิตของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายให้ชัดเจน และในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ (ค) ด้านกฎหมาย (๑)๕ ยังได้
บัญญัติให้ด�ำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านกฎหมาย โดยมีกลไกให้ด�ำเนินการปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สอดคล้องกับ
หลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากลด้วย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสาม บัญญัติว่า
“รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเป็น พึงกําหนดหลักเกณฑ์ การใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะ
ความผิดร้ายแรง”
๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ (ค) ด้านกฎหมาย บัญญัติว่า
“(๑) มีกลไกให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับ อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการ
โดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จําเป็น เพื่อให้การทํางานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินความจําเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
๔
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