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พระราชบัญญัติ 

กําหนดวิธีการระงับการคากําไร 

เกินสมควรจากราชการ 

พ.ศ. 2491 

   

 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

คณะอภิรัฐมนตรี ในหนาท่ีคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 

อลงกฏ 

ธานีนิวัต 

มานวราชเสวี 

อดุลเดชจรัส 

ใหไว ณ วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2491 

เปนปท่ี 3 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

โดยท่ีเปนการสมควรจะมีกฎหมายกําหนดวิธีการระงับการคากําไรเกินสมควร

จากราชการ 

 

พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาจึงมีพระบรมราชโองการ

ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปน้ี 

 



มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติกําหนดวิธีการระงับ 

การคากําไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. 2491” 

 

มาตรา 2๑

 

  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา 3  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาระงับการคากําไรเกินสมควร

จากราชการ ซึ่งไดรับการแตงต้ังตามความในพระราชบัญญัติน้ี 

“คูสัญญาฝายรัฐบาล” หมายถึง รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม หรือนิติบุคคล 

อื่นใดในราชการ ซึ่งเปนคูสัญญากับบุคคลอื่นไมวาจะไดกระทําโดยมีบุคคลใดหรือ 

คณะบุคคลใดเปนตัวแทนหรือไม 

“คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง” หมายถึง บุคคลซึ่งเปนคูสัญญากับคูสัญญาฝายรัฐบาล 

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาทรัพยสินซึ่งซื้อขายกันโดยปกติในทองตลาด ณ  

ท่ีท่ีสงมอบทรัพยสินในขณะทําสัญญา 

“ตนทุนและคาใชจาย” หมายถึง จํานวนเงินท่ีไดใชไปหรือจะตองใชเพ่ือ 

ใหไดมาซึ่งทรัพยสิน รวมท้ังคากอสราง คาซอมแซม และคาบํารุงรักษาทรัพยสินน้ัน 

ต้ังแตขณะไดรับทรัพยสินจนถึงขณะทําสัญญา แตใหหักมูลคาของประโยชนอันพึง

ไดรับจากการใชทรัพยสินในระยะเวลาดังกลาวน้ันออก 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 65/ตอนท่ี 8/หนา 94/10 กุมภาพันธ 2491 



มาตรา 4  พระราชบัญญัติน้ีมิใหใชบังคับแกสัญญาซึ่งเขาลักษณะดังตอไปน้ี 

(1) สัญญาซึ่งไดทําขึ้นเน่ืองจากไดมีการประมูลเปดเผยและมีกําหนดเวลา

พอสมควรแกการย่ืนประมูล 

(2) สัญญาท่ีคูสัญญาฝายรัฐบาลเปนผูซื้อ หรือจะซื้อ หรือเชาซื้อทรัพยสิน และ

ทรัพยสินน้ันมีมูลคาตามสัญญาตํ่ากวาหาแสนบาท และสัญญาท่ีคูสัญญาอีกฝายหน่ึง

เปนผูซื้อ หรือจะซื้อ หรือเชาซื้อทรัพยสิน และทรัพยสินน้ันมีมูลคาแทจริงตํ่ากวา 

หาแสนบาท 

(3) สัญญาจางทําของซึ่งคูสัญญาฝายรัฐบาลจะตองชําระหน้ีตํ่ากวาหาแสนบาท 

(4) สัญญาซึ่งไดมีการชําระหน้ีอันเกิดจากสัญญาโดยสิ้นเชิงกอนวันใชบังคับ

พระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 5  ใหถือวาสัญญาซึ่งไดกระทําขึ้นระหวางวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 

ถึงวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 และเขาลักษณะดังตอไปน้ีเปนสัญญาท่ีไดกระทํา

ขึ้นเพ่ือคากําไรเกินสมควรจากราชการ คือ 

(1) สัญญาซื้อขายและสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งคูสัญญาฝายรัฐบาลเปนผูซื้อ และ

สัญญาเชาซื้อโดยคูสัญญาฝายรัฐบาลเปนผูเชาซื้อ และคูสัญญาอีกฝายหน่ึงคิดเอากําไร

สําหรับสินคาท่ีนําเขามาจากตางประเทศเกินกวารอยละสิบหาของตนทุนและคาใชจาย 

และสําหรับสินคาท่ีผลิตในประเทศหรืออสังหาริมทรัพยเกินกวาราคาตลาด 

(2) สัญญาซื้อขายและสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งคูสัญญาฝายรัฐบาลเปนผูขาย และ

สัญญาเชาซื้อโดยคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปนผูเชาซื้อ และคูสัญญาอีกฝายหน่ึงซื้อในราคา

ซึ่งตํ่ากวาราคาตลาด 

(3) สัญญาจางทําของซึ่งคูสัญญาฝายรัฐบาลเปนผูจาง และคูสัญญาอีกฝายหน่ึง

คิดเอากําไรเกินกวารอยละสิบหาของตนทุนและคาใชจาย 



มาตรา 6  ใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณา

ระงับการคากําไรเกินสมควรจากราชการ” ประกอบดวยประธานหน่ึงนายและ

กรรมการอื่นอีกแปดนาย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 

 

มาตรา 7  สัญญาท่ีคูสัญญาฝายรัฐบาลเปนผูซื้อ หรือจะซื้อ หรือเชาซื้อทรัพยสิน 

และทรัพยสินน้ันมีมูลคาตามสัญญาต้ังแตหาแสนบาทขึ้นไป และสัญญาท่ีคูสัญญา 

อีกฝายหน่ึงเปนผูซื้อ หรือจะซื้อ หรือเชาซื้อทรัพยสินและทรัพยสินน้ันมีมูลคาแทจริง

ต้ังแตหาแสนบาทขึ้นไป และสัญญาจางทําของซึ่งคูสัญญาฝายรัฐบาลจะตองชําระหน้ี

ต้ังแตหาแสนบาทขึ้นไปน้ัน คูสัญญาอีกฝายหน่ึงมีหนาท่ีท่ีจะตองสงเอกสารซึ่งเกี่ยวกับ

การทําสัญญา การแกไขเพ่ิมเติมสัญญา การผอนผันการชําระหน้ี และการอื่น ๆ 

เกี่ยวกับหน้ีตามสัญญาน้ันตอคูสัญญาฝายรัฐบาลภายในเวลาสามสิบวันนับต้ังแต 

วันใชบังคับพระราชบัญญัติน้ี และจะเสนอหลักฐานอื่น และคําชี้แจง เพ่ือแสดงวา

สัญญาน้ันมิไดกระทําเพ่ือคากําไรเกินสมควรจากราชการไปดวยก็ได แตในกรณีท่ีคูสัญญา 

อีกฝายหน่ึงแสดงหลักฐานใหเปนท่ีเชื่อไดวาไมสามารถสงเอกสารดังกลาวไดทันกําหนดเวลา

สามสิบวัน ก็ใหรัฐมนตรีผอนเวลาออกไปไดตามสมควร 

ถารัฐมนตรีเห็นวาสัญญาน้ันมิไดกระทําขึ้นเพ่ือคากําไรเกินสมควรจากราชการ 

ก็ใหคูสัญญาฝายรัฐบาลแจงใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงทราบวาจะไมดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 8  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีพิจารณาเห็นวาสัญญาใดไดทําขึ้นเพ่ือคากําไร 

เกินสมควรจากราชการตามความในมาตรา 5 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีท่ีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงไมสงเอกสารอันควรแกเร่ืองภายในกําหนดเวลา

ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจเลิกสัญญาไดเอง 



(2) ในกรณีท่ีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงสงเอกสารอันควรแกเร่ืองภายในกําหนดเวลา

ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 7 ใหรัฐมนตรีเสนอเอกสารท่ีไดรับมาจากคูสัญญาอีก 

ฝายหน่ึงตอคณะกรรมการ พรอมดวยคําขออนุมั ติใหบอกเลิกสัญญาภายใน

กําหนดเวลาสามสิบวันนับต้ังแตวันท่ีคูสัญญาฝายรัฐบาลรับเอกสารจากคูสัญญาอีก 

ฝายหน่ึง 

 

มาตรา 9  เมื่อไดรับคําขออนุมัติใหเลิกสัญญาจากรัฐมนตรีแลว ใหคณะกรรมการ

แจงใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงทราบเพ่ือใหโอกาสท่ีจะชี้แจงเพ่ิมเติมกอน และให

คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีวินิจฉัย ถาเห็นวาสัญญาน้ันไมเขาลักษณะเปนสัญญาท่ีได

ทําขึ้นเพ่ือคากําไรเกินสมควรจากราชการก็ให คณะกรรมการแจงใหคู ส ัญญา

ฝ ายร ัฐบาลและคู ส ัญญาอ ีกฝ ายห นึ ่งทราบ คําว ิน ิจฉ ัย นั ้น โดยด วน  แต ถ า

คณะกรรมการเห็นวาสัญญานั้นเขาลักษณะเปนสัญญาท่ีไดทําขึ้นเพ่ือคากําไรเกิน

สมควรจากราชการตามความในมาตรา 5 ก็ใหคณะกรรมการแจงคําวินิจฉัยใหคูสัญญา

ฝายรัฐบาลทราบคําอนุมัติใหเลิกสัญญาน้ันได 

เพ่ือประโยชนแหงการวินิจฉัยของคณะกรรมการตามความในวรรคกอน 

คณะกรรมการจะต้ังอนุกรรมการชุดหน่ึงหรือหลายชุดใหพิจารณาและเสนอความเห็น

ตอคณะกรรมการกอนก็ได อนุกรรมการน้ีอยางนอยตองประกอบดวยกรรมการใน

คณะกรรมการหน่ึงนาย 

 

มาตรา 10  ใหคณะกรรมการและอนุกรรมการซึ่งต้ังขึ้นตามมาตรา 9 มีอํานาจ

เรียกคูสัญญาอีกฝายหน่ึงและบุคคลใด ๆ มาชี้แจง และใหมีอํานาจเรียกพยานหลักฐาน

จากผูครอบครองตลอดจนบังคับใหพยานสาบานหรือปฏิญาณตัวได ในการน้ีใหนํา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 



ในการปฏิบัติการของคณะกรรมการและอนุกรรมการตามความในวรรคกอน ใหถือวา

กรรมการและอนุกรรมการเปนเจาพนักงานตามความหมายของกฎหมายลักษณะอาญา 

 

มาตรา 11  การเลิกสัญญาใหกระทําโดยคูสัญญาฝายรัฐบาลแสดงเจตนาไปยัง

คูสัญญาอีกฝายหน่ึงภายในกําหนดเวลาดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมีอํานาจเลิกสัญญาไดเองตามความในมาตรา 8 (1) 

ภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับต้ังแตวันใชบังคับพระราชบัญญัติน้ี แตในกรณีท่ีไม

ปรากฏหลักฐานการทําสัญญาท่ีคูสัญญาฝายรัฐบาล ภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน

นับต้ังแตวันท่ีปรากฏหลักฐานขึ้นภายหลัง 

(2) ในกรณีท่ีคณะกรรมการอนุมัติใหเลิกสัญญา ภายในกําหนดเวลาสิบวัน

นับต้ังแตวันทราบคําอนุมัติของคณะกรรมการ 

ถาคูสัญญาฝายรัฐบาลไมแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาภายในกําหนดเวลาดังกลาว

แลว ใหถือวาคูสัญญาฝายรัฐบาลสละสิทธิท่ีจะเลิกสัญญา 

 

มาตรา 12  นอกจากจะไดรับคําแจงจากคูสัญญาฝายรัฐบาลวาจะไมดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติน้ีตามความในมาตรา 7 หรือไดรับคําแจงจากคณะกรรมการวา

สัญญานั้นไมเขาลักษณะเปนสัญญาที่ไดทําขึ้นเพื่อคากําไรเกินสมควรจากราชการ

ตามความในมาตรา 9 หามมิใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงนําคดีมาฟองรองคูสัญญา

ฝายรัฐบาลขอใหปฏิบัติการตามสัญญากอนพนกําหนดเวลาดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 11 

และกรณีท่ีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเรียกรองใหคูสัญญาฝายรัฐบาลปฏิบัติการตามสัญญาได

ใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงมีสิทธิเรียกรองดังตอไปน้ี 

(1) สิทธิเรียกรองท่ีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงพึงมีอยูตามสัญญา ถาหากไดมีการชําระ

หน้ีตามกําหนดเวลา และ 



(2 ) คา เสียหายท่ีเกิดขึ้นเ น่ืองจากการล าช า เพราะการปฏิบั ติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี แตหามมิใหเรียกคาเสียหายเพราะเหตุน้ีเกินกวารอยละเจ็ดคร่ึงตอป

ของมูลคาทรัพยสินหรือจํานวนเงินอันคูสัญญาอีกฝายหน่ึงพึงเรียกรองไดตาม (1) 

 

มาตรา 13  เมื่อคูสัญญาฝายรัฐบาลไดแสดงเจตนาไปยังคูสัญญาอีกฝายหน่ึง

บอกเลิกสัญญาภายในกําหนดเวลาดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 11 ใหถือวาไดมีการเลิก

สัญญากันนับต้ังแตเวลาท่ีการแสดงเจตนาของคูสัญญาฝายรัฐบาลถึงคูสัญญาอีก 

ฝายหน่ึง 

 

มาตรา 14  เมื่อไดมีการบอกเลิกสัญญาแลว คูสัญญาแตละฝายจําตองใหอีก 

ฝายหน่ึงไดกลับคืนไปสูฐานะดังท่ีเปนอยูเดิม และจะเรียกคาเสียหายจากกันเพราะการเลิก

การสัญญาน้ีไมได 

ในกรณีท่ีไมสามารถจัดใหไดกลับคืนไปสูฐานะดังท่ีเปนอยูเดิมได ใหชดใชราคา

ทรัพยสินน้ันโดยคิดราคาตลาดในขณะวันทําสัญญาและดอกเบี้ยรอยละเจ็ดคร่ึงตอป 

ของจํานวนเงินอันเปนราคาตลาดน้ัน คิดต้ังแตวันทําสัญญาจนถึงวันสงมอบ 

ถาจะตองสงคืนเงิน ใหบวกดอกเบี้ยรอยละเจ็ดคร่ึงตอปเขาดวย โดยคิดต้ังแต

วันท่ีไดรับจนถึงวันสงมอบ 

 

มาตรา 15  ภายในกําหนดสิบวันนับแตวันท่ีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงท่ีไดรับ 

การแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจากคูสัญญาฝายรัฐบาล คูสัญญาอีกฝายหน่ึงมีสิทธิท่ี

จะแจงความจํานงไปยังคูสัญญาฝายรัฐบาลเลือกปฏิบัติตามสัญญาน้ันตามขอกําหนด

ดังตอไปน้ีได คือ 



(1) ในกรณีสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งคูสัญญาฝายรัฐบาลเปนผูซื้อ 

หรือสัญญาเชาซื้อโดยคูสัญญาฝายรัฐบาลเปนผู เชาซื้อ และทรัพยสินท่ีขายเปน

อสังหาริมทรัพยหรือสินคาท่ีผลิตภายในประเทศ คูสัญญาอีกฝายหน่ึงยอมขายตาม 

ราคาตลาดหรือตํ่ากวา 

(2) ในกรณีสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งคูสัญญาฝายรัฐบาลเปน 

ผูซื้อ หรือสัญญาเชาซื้อโดยคูสัญญาฝายรัฐบาลเปนผูเชาซื้อ และทรัพยสินท่ีขายเปน

สินคาท่ีนําเขามาจากตางประเทศ คูสัญญาอีกฝายหน่ึงยอมคิดเอากําไรเพียงรอยละ 

สิบหาของตนทุนและคาใชจายหรือตํ่ากวา 

(3) ในกรณีสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งคูสัญญาฝายรัฐบาลเปน

ผูขาย หรือสัญญาเชาซื้อโดยคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปนผูเชาซื้อ คูสัญญาอีกฝายหน่ึงยอม

ซื้อตามราคาตลาดหรือสูงกวา 

(4) ในกรณีสัญญาจางทําของ ซึ่งคูสัญญาฝายรัฐบาลเปนผูจาง คูสัญญาอีกฝายหน่ึง

ยอมคิดเอากําไรรอยละสิบหาของตนทุนและคาใชจายหรือตํ่ากวา 

เมื่อการแสดงความจํานงตามความในวรรคกอนมาถึงคูสัญญาฝายรัฐบาล ใหถือวา

คูสัญญาท้ังสองฝายมีความผูกพันในอันท่ีจะปฏิบัติการตามสัญญาตามขอกําหนดดังกลาว

แลว 

 

มาตรา 16  ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายรัฐบาลและคูสัญญาอีกฝายหน่ึงมีขอพิพาทกัน

เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามขอกําหนดตามความในมาตรา 15 ใหเสนอขอพิพาทน้ีตอ

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาชี้ขาด 

คําชี้ขาดของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด จะอุทธรณหรือนําขอพิพาทไปฟองรอง

ตอไปไมได 



ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตามมาตราน้ี ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

หนาท่ีดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 10 

 

มาตรา 17  ในกรณีท่ีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเห็นวาสัญญาท่ีบอกเลิกน้ันไมไดอยูใน

บังคับแหงพระราชบัญญัติน้ีตามความในมาตรา 4 ก็ดี หรือเห็นวาไมเปนสัญญาท่ีกระทํา

ขึ้นเพ่ือคากําไรเกินสมควรจากราชการตามความในมาตรา 5 ก็ดี ใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึง

มีสิทธิฟองรองขอใหศาลแสดงวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการไมถูกตอง ภายใน

กําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําบอกกลาวเลิกสัญญา 

 

มาตรา 18  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

 

       ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

               ควง  อภัยวงศ 

               นายกรัฐมนตรี 


