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พระราชบัญญัติ 
การแข่งขันทางการค้า 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การกระทําของ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
(๒) รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ทั้งนี้  เฉพาะในส่วนที่ดําเนินการ

ตามกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ  
ประโยชน์สาธารณะ  ผลประโยชน์ส่วนรวม  หรือจัดให้มีสาธารณูปโภค 

(๓) กลุ่มเกษตรกร  สหกรณ์  หรือชุมนุมสหกรณ์ซึ่งมีกฎหมายรับรอง  และมีวัตถุประสงค์
ดําเนินการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

(๔) ธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกํากับดูแลในเร่ืองการแข่งขันทางการค้า 
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มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ธุรกิจ”  หมายความว่า  กิจการอันดําเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้าในทางเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  

พาณิชยกรรม  การเงิน  การประกันภัย  และการบริการ  และให้หมายความรวมถึงกิจการอื่นตามที่กําหนด
โดยกฎกระทรวง 

“ผู้ประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า  ผู้จําหน่าย  ผู้ผลิตเพื่อจําหน่าย  ผู้สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อจําหน่าย  ผู้ซื้อเพื่อผลิตหรือจําหน่ายต่อซึ่งสินค้า  หรือผู้ให้บริการในธุรกิจ 

“สินค้า”  หมายความว่า  สิ่งของที่ใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค  รวมทั้งเอกสารแสดงสิทธิในสิ่งของนั้น 
“บริการ”  หมายความว่า  การรับจัดทําการงาน  การให้สิทธิใด ๆ  การให้ใช้หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

หรือกิจการใด ๆ  โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่น  แต่ไม่รวมถึงการจ้างแรงงาน 
“ราคา”  หมายความว่า  ราคาสินค้า  และให้หมายความรวมถึงค่าตอบแทนสําหรับการให้บริการด้วย 
“ตลาด”  หมายความว่า  ตลาดที่เก่ียวเนื่องในสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันหรือที่สามารถใช้ทดแทน

กันได้  โดยให้พิจารณาด้านคุณลักษณะ  ราคา  หรือวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าหรือบริการ  และด้านพื้นที่
ในการจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการ 

“ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจรายหน่ึงหรือหลายราย 
ในตลาดใดตลาดหนึ่ง  ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายเกินกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  
โดยให้นําปัจจัยสภาพการแข่งขันของตลาดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  แล้วแต่กรณี  มาประกอบ 
การพิจารณา  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายอย่างน้อย
หนึ่งคร้ังภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันออกประกาศ 

การนับส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายของผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด   
ให้นับรวมส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายในตลาดใดตลาดหนึ่งของบรรดาผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กัน
ทางนโยบายหรืออํานาจสั่งการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนดด้วย  และให้ถือว่าบรรดา 
ผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายดังกล่าวเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด 

“ปัจจัยสภาพการแข่งขัน”  หมายความว่า  จํานวนผู้ประกอบธุรกิจในตลาด  จํานวนเงินลงทุน  
การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่สําคัญ  ช่องทางการจัดจําหน่าย  เครือข่ายในการประกอบธุรกิจ  โครงสร้างพื้นฐาน
ที่จําเป็นในการประกอบธุรกิจ  กฎระเบียบของภาครัฐ  และปัจจัยอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
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“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เลขาธิการ  และพนักงานของสํานักงานซึ่งดํารงตําแหน่ง
ในระดับไม่ต่ํากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจ

ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม  
และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
 

 

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า”  
ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอื่นอีกห้าคน  ซึ่งนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
มาตรา ๘ กรรมการต้องเป็นผู้ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้  

และมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสิบปี  ในสาขานิติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การบัญชี  
อุตสาหกรรม  การบริหารธุรกิจ  การคุ้มครองผู้บริโภค  หรือในสาขาอื่น  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกํากับดูแล
การแข่งขันทางการค้า  ทั้งนี้  การนับระยะเวลาข้างต้นให้นํามารวมกันได้ 

มาตรา ๙ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง 
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๖) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๘) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๙) ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันได้รับ 

การเสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๒  (๓)  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(๑๑) ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๓) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  กรรมการการเลือกตั้ง  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  กรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๑๔) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๑๐ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙  แล้ว  กรรมการต้อง 
(๑) ไม่ดํารงตําแหน่งใด ๆ  ในองค์กรธุรกิจ  หรือเป็นหุ้นส่วนที่มีอํานาจจัดการในห้างหุ้นส่วน

หรือผู้ถือหุ้นที่เกินกว่าร้อยละห้าของทุนทั้งหมดในบริษัทใด 
(๒) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๓) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือไม่เป็น

กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐที่ดําเนินธุรกิจ 
(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ  ในสถาบันหรือสมาคมซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจ 

ที่มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ร่วมกันในทางการค้า 
ในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตามมาตรา  ๑๒  เป็นบุคคลตามวรรคหน่ึง  นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งได้

ต่อเม่ือผู้นั้นได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว  ซึ่งต้องกระทําภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเลือก  แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกภายในเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ  
และให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนบุคคลดังกล่าวตามมาตรา  ๑๒ 

มาตรา ๑๑ ในการแต่งตั้งกรรมการ  ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวนเก้าคน 
ทําหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง 
(๒) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(๓) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
(๔) ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(๕) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๗) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(๘) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
(๙) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา 
ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการ 
ให้สํานักงานทําหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการในการดําเนินการคัดเลือกกรรมการ 
ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงาน

ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด   
มาตรา ๑๒ การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับสมัครบุคคลที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึง

การเป็นผู้มีความรู้  และมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตามมาตรา  ๘  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  ให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างน้อยสามสิบวันติดต่อกัน 

(๒) เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาตาม  (๑)  แล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการให้ได้จํานวนกรรมการตามมาตรา  ๗  และให้เสนอบัญชีรายชื่อ 
ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อรัฐมนตรี  พร้อมทั้งรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวซึ่งต้องระบุชัดเจนหรือ
มีหลักฐานแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นบุคคลท่ีมีความเหมาะสมในด้านหนึ่งด้านใดตามมาตรา  ๘  การมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐ 

(๓) ให้รัฐมนตรีเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการพร้อมทั้งรายละเอียดตาม  (๒)   
ต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายชื่อจากคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้ 
ความเห็นชอบ 

(๔) เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นกรรมการครบจํานวนแล้ว  ให้เสนอนายกรัฐมนตรี
เพื่อมีคําสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไม่ครบจํานวนกรรมการที่จะได้รับแต่งตั้ง  ให้คณะกรรมการ
สรรหาดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ครบจํานวนที่ยังขาดอยู่  โดยให้ดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  
และ  (๔)  จนกว่าจะได้กรรมการครบจํานวน 

ในการแต่งตั้งกรรมการคร้ังแรก  เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นกรรมการ 
ครบจํานวนแล้ว  ให้บุคคลดังกล่าวประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการหนึ่งคนก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อมีคําสั่งแต่งตั้งต่อไป 

กําหนดระยะเวลา  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการคัดเลือกกรรมการให้เป็นไปตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๓ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียง
สองวาระ 

ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบกําหนดสองปี  ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนสามคนโดยวิธี 
จับสลาก  และให้ถือว่าการออกจากตําแหน่งโดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 



หน้า   ๒๗ 
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ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มี 
การแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ 

ก่อนครบกําหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการข้ึนใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙ 
(๕) กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐ 
เม่ือประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง   

ให้ดําเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการแทนตําแหน่ง 
ที่ว่างตามมาตรา  ๑๒  โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน   
เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการเพื่อแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่แทนก็ได้ 

ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการ 
ตามวรรคสอง  ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  โดยให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วย
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการเท่าที่มีอยู่  เว้นแต่จํานวนที่เหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๓  และได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่แล้ว  หรือในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๔  ให้คณะกรรมการประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ  และให้เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อมีคําสั่งแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  หรือ
กรรมการดํารงตําแหน่งใด ๆ  ในบริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด  หรือธุรกิจอื่นใดซึ่งเป็นคู่กรณีที่อยู่ใน
กระบวนพิจารณาของคณะกรรมการ  เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) กํากับดูแลการประกอบธุรกิจและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้า

อย่างเสรีและเป็นธรรม 
(๔) พิจารณาเร่ืองร้องเรียนและสอบสวนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๒๘ 
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(๕) พิจารณาวินิจฉัยคําร้องขอตามมาตรา  ๕๙ 
(๖) วางระเบียบการสืบสวนและสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน 
(๗) ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ดําเนินคดีอาญาตามที่ผู้เสียหายร้องทุกข์ตามมาตรา  ๗๘ 
(๙) พิจารณากําหนดโทษปรับทางปกครองตามมาตรา  ๘๐  มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๒  และ

มาตรา  ๘๓  รวมทั้งฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
(๑๐) เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง  คําอธิบาย  คําแนะนําหรือความเห็น 
(๑๑) เสนอความเห็นและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายของรัฐ 

ด้านการแข่งขันทางการค้า 
(๑๒) ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐเก่ียวกับกฎ  ระเบียบ  หรือคําสั่งที่เป็นอุปสรรคต่อ 

การแข่งขันทางการค้า  ทําให้เกิดการกีดกัน  จํากัดการแข่งขัน  หรือลดการแข่งขันทางการค้า   
อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ 

(๑๓) กําหนดแผน  กลยุทธ์  และแนวทางการบริหารงานของสํานักงาน 
(๑๔) ออกระเ บียบหรือข้อ บัง คับเ ก่ียว กับโครงสร้างองค์กร   การบริหารงานบุคคล  

การงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน  และการดําเนินงานอื่นของสํานักงาน 
(๑๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้เสียและ

ประชาชนทั่วไปเพื่อนําความคิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับ
การกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป  โดยต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองและ
ประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็น  ทั้งนี้  ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเร่งด่วน  คณะกรรมการอาจกําหนดระยะเวลาในการรับฟัง
ความคิดเห็นให้น้อยกว่าสามสิบวันก็ได้ 

ให้สํานักงานจัดทําบันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่ประกอบด้วยความคิดเห็นที่ได้รับ   
มติหรือผลการพิจารณาของคณะกรรมการที่มีต่อความคิดเห็นดังกล่าว  พร้อมทั้งเหตุผลและแนวทาง 
ในการดําเนินการต่อไป  และเผยแพร่บันทึกดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสาํนักงาน 

มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก   กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เสียงหนึ่ ง 
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนข้ึนคณะหนึ่งหรือหลายคณะ  
โดยในแต่ละคณะประกอบด้วยผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทางคดีอาญาซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่เป็นหรือ 
เคยเป็นพนักงานอัยการ  ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นตํารวจ  และผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์  พาณิชยศาสตร์  การบัญชี  หรือสาขาอื่น ๆ  ที่จําเป็น   
เป็นอนุกรรมการสอบสวน  และมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอนุกรรมการสอบสวนและเลขานุการ  
ทั้งนี้  ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนประชุมเลือกอนุกรรมการสอบสวนคนหน่ึงเป็นประธานอนุกรรมการ
สอบสวน 

ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนมีอํานาจหน้าที่สืบสวนและสอบสวนเก่ียวกับการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้  และเม่ือคณะอนุกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้ว  ให้ทําความเห็น
พร้อมสํานวนเสนอคณะกรรมการภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการแต่งตั้ง  เว้นแต่ในกรณีที่มี
เหตุจําเป็นให้ขยายได้อีกไม่เกินหกเดือน  แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจําเป็นในการขยายเวลาไว้ใน
สํานวนด้วย 

มาตรา ๒๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๙  มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการและ
คณะอนุกรรมการสอบสวนโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓ ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  เป็นผู้ปฏิบัติงาน
เต็มเวลา  โดยได้รับค่าตอบแทน  ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่  และสิทธิประโยชน์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด  ทั้งนี้  ในการกําหนดค่าตอบแทนให้คํานึงถึงข้อห้ามการดํารงตําแหน่งภายหลังพ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา  ๑๖  ด้วย 

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการ
ตามมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ประธานกรรมการ  รองประธาน
กรรมการ  กรรมการ  และอนุกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และ 
มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นควรสั่งฟ้องและส่งความเห็นพร้อมสํานวน
ไปยังพนักงานอัยการ  แต่พนักงานอัยการมีคําสั่งไม่ฟ้อง  การแย้งคําสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ 
ตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ใช้อํานาจของ 
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี 
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ในกรณีที่ประธานกรรมการแย้งคําสั่งของพนักงานอัยการ  ให้ส่งสํานวนพร้อมความเห็นที่แย้งกัน
ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณา  หากอัยการสูงสุดเห็นว่าสํานวนพร้อมความเห็นที่ประธานกรรมการส่งให้
ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดําเนินคดีได้  ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อดําเนินการต่อไป  โดยให้ระบุ
ข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน  ในกรณีนี้  ให้ประธานกรรมการและอัยการสูงสุดร่วมกัน
ตั้งคณะทํางานข้ึนคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจํานวนฝ่ายละเท่ากัน  โดยมีอํานาจหน้าที่
ในการพิจารณาพยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์และรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์  แล้วส่งให้อัยการสูงสุด
เพื่อสั่งคดีต่อไป 

ให้สํานักงานทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะทํางานตามวรรคสอง 
มาตรา ๒๖ การฟ้องคดีอาญาและการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามพระราชบัญญัตินี้  ให้อยู่

ในเขตอํานาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
หมวด  ๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
 

 

มาตรา ๒๗ ให้จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ  และให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

กิจการของสํานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงานและ
ลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

มาตรา ๒๘ ให้สํานักงานมีสํานักงานแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง  และ
จะตั้งสํานักงานสาขาข้ึน  ณ  ที่อื่นใดก็ได้ 

มาตรา ๒๙ ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(๒) ติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้และ

รายงานต่อคณะกรรมการ 
(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิ เคราะห์  วิจัยเ ก่ียวกับสินค้า  การบริการ  และพฤติกรรมใน 

การประกอบธุรกิจ  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและให้ความเห็นในการส่งเสริม  พัฒนา  และกํากับดูแล 
การประกอบธุรกิจ 

(๔) จัดทําฐานข้อมูลขนาดตลาดสินค้าหรือบริการท่ีมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดตลาด
ตามที่คณะกรรมการกําหนด  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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(๕) รับเร่ืองร้องเรียนที่บุคคลใดอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้  และดําเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องที่ ร้องเรียนให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอ  เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(๖) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิใด ๆ 
(๗) ก่อตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมใด  ๆ  เก่ียวกับทรัพย์สิน 
(๘) แลกเปล่ียนข้อมูล  ร่วมดําเนินการในการเจรจา  ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์กรหรือ

หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงาน 
(๙) จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เก่ียวกับ 

การแข่งขันทางการค้า 
(๑๐) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องใน 

การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) รับค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎหมาย  และค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จาก

การดําเนินงาน 
(๑๒) เผยแพร่ผลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อสาธารณชน   
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปีแสดงผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการและ

สํานักงานเสนอตอ่คณะรัฐมนตรี  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(๑๔) ปฏิบัติการตามประกาศ  ระเบียบ  มติของคณะกรรมการ  และปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
(๑๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 
มาตรา ๓๐ ให้สํานักงานมีเลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานขึ้นตรง

ต่อประธานกรรมการ  และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน 
ในกิจการของสํานักงานที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนสํานักงาน  เพื่อการนี้

เลขาธิการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๓๑ ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งและ
ถอดถอนเลขาธิการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศรับสมัคร  การคัดเลือก  และการแต่งตั้งเลขาธิการ  ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๒ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา 
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(๔) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขานิติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การบัญชี  
อุตสาหกรรม  การบริหารธุรกิจ  การคุ้มครองผู้บริโภค  หรือในสาขาอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

(๕) คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๓ ผู้มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้  ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ 
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เป็นบุคคลที่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๔) เป็นบุคคลที่เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
(๕) เป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือผู้ มีอํานาจในการบริหารหรือจัดการในบริษัทจํากัด   

บริษัทมหาชนจํากัด  หรือธุรกิจอื่นใดที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) เป็นข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๗) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า

หนึ่งปี 
(๘) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ 

พรรคการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๙) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๐) เป็นบุคคลที่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน   
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๑๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใด  ๆ  ในสถาบันหรือสมาคมซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ร่วมกันในทางการค้า 

มาตรา ๓๔ ให้เลขาธิการได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการ
กําหนด  ทั้งนี้  ในการกําหนดเงินเดือนให้คํานึงถึงข้อห้ามการดํารงตําแหน่งภายหลังพ้นจากตําแหน่ง
เลขาธิการตามมาตรา  ๔๓  ด้วย 

มาตรา ๓๕ เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
เลขาธิการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกัน 

เกินสองวาระไม่ได้ 
มาตรา ๓๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  เลขาธิการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๒  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๓ 
(๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา  ๔๑ 
(๕) คณะกรรมการมีมติให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ

หย่อนความสามารถ   
มาตรา ๓๗ ให้มีรองเลขาธิการตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อช่วยเลขาธิการ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
มาตรา ๓๘ เลขาธิการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงาน  

และลูกจ้าง  ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนดแต่ถ้าเป็นพนักงานตําแหน่งรองเลขาธิการ  ผู้บริหารระดับสูง  และผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับหรือ 
มติที่คณะกรรมการกําหนด   

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของเลขาธิการ 
มาตรา ๓๙ ในการปฏิบัติหน้าที่  เลขาธิการอาจมอบอํานาจให้พนักงานกระทําการแทนได้

ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
ให้ผู้ได้รับมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการในเร่ืองที่ได้รับ 

มอบอํานาจนั้น 
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้   

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งรองเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ  ในกรณีที่ไม่มีรองเลขาธิการ
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานของสํานักงานคนหน่ึงเป็นผู้รักษาการ
แทนเลขาธิการ 

ให้ผู้รักษาการแทนเลขาธิการตามวรรคหน่ึงมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการ 
มาตรา ๔๑ เลขาธิการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในนิติกรรมที่ทํากับสํานักงานหรือในกิจการ

ที่กระทําให้แก่สํานักงาน  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุน
โดยสุจริตในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่กระทําการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น  ไม่เกินอัตรา 
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่บุพการี  คู่สมรส  ผู้สืบสันดาน  หรือบุพการีของคู่สมรสของเลขาธิการกระทําการตาม
วรรคหน่ึง  ให้ถือว่าเลขาธิการเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามวรรคหนึ่ง 
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มาตรา ๔๒ นิติกรรมหรือกิจการใดที่ทําขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามมาตรา  ๔๑  ไม่มีผลผูกพัน
สํานักงาน 

มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งเลขาธิการดํารงตําแหน่งใด ๆ  ในบริษัทจํากัด  
บริษัทมหาชนจํากัด  หรือธุรกิจอื่นใดซ่ึงเป็นคู่กรณีที่อยู่ในกระบวนพิจารณาของคณะกรรมการ  เว้นแต่ 
จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

มาตรา ๔๔ เงินและทรัพย์สินในการดําเนินงานของสํานักงาน  ประกอบด้วย 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๙๑ 
(๒) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม 
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการดําเนินงาน 
(๕) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทั้งองค์การระหว่าง

ประเทศ  ทั้งนี้  ต้องไม่มีเง่ือนไขหรือข้อผูกมัดใด ๆ  ที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือ
สํานักงาน 

(๖) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ  ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของสํานักงาน 
มาตรา ๔๕ บรรดารายได้ทั้งปวงที่สํานักงานได้รับจากการดําเนินงานในปีหนึ่ง ๆ  ให้ตกเป็น

ของสํานักงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานและค่าภาระต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  เช่น  ค่าบํารุงรักษา 
และค่าเสื่อมราคา  ประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  และเงินสํารองเพื่อใช้จ่าย 
ในกิจการของสํานักงานหรือเพื่อการอื่น 

รายได้ตามวรรคหน่ึงไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ในกรณีรายได้ของสํานักงานมีจํานวนไม่พอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพของสํานักงาน  และค่าภาระต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  และไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้   
รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้แก่สํานักงานเท่าจํานวนที่จําเป็น  เพื่อเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 
ตามมาตรา  ๔๔  (๓) 

มาตรา ๔๖ ค่าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้  ให้สํานักงานนําส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินโดยเร็วเม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาฟ้องคดีหรือเม่ือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๗ เพื่ อประโยชน์ ในการจัดสรรเ งินงบประมาณแผ่นดินให้ แก่สํ านั กงาน 
ตามมาตรา  ๔๔  (๓)  ให้สํานักงานเสนองบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณท่ีขอความสนับสนุนต่อ
คณะรัฐมนตรี  เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปของสํานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๘ ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใด 
จะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสํานักงานในเรื่องทรัพย์สินของสํานักงานมิได้ 
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มาตรา ๔๙ ให้สํานักงานจัดทํางบการเงิน  และบัญชีทําการของสํานักงานส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ในทุกรอบปีงบประมาณ  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผล 
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสํานักงาน  โดยให้วิเคราะห์ประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงินพร้อมทั้งแสดง
ความคิดเห็นว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใดด้วย  แล้วทํา
บันทึกรายงานผลเสนอต่อคณะกรรมการ  คณะรัฐมนตรี  และรัฐสภา 

ให้สํานักงานเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
หมวด  ๓ 

การป้องกันการผูกขาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรม 
 

 

มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดกระทําการในลักษณะ 
อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินค้าหรือค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม 
(๒) กําหนดเง่ือนไขในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมให้ผู้ประกอบธุรกิจอื่นซึ่งเป็นคู่ค้าของตนต้องจํากัด

การบริการ  การผลิต  การซื้อ  หรือการจําหน่ายสินค้า  หรือต้องจํากัดโอกาสในการเลือกซื้อหรือขายสินค้า  
การได้รับหรือให้บริการ  หรือในการจัดหาสินเชื่อจากผู้ประกอบธุรกิจอื่น 

(๓) ระงับ  ลด  หรือจํากัดการบริการ  การผลิต  การซื้อ  การจําหน่าย  การส่งมอบ  การนําเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ทําลายหรือทําให้เสียหายซึ่งสินค้า  ทั้งนี้  เพื่อลดปริมาณให้ต่ํากว่า
ความต้องการของตลาด   

(๔) แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
มาตรา ๕๑ ผู้ประกอบธุรกิจที่กระทําการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการลดการแข่งขันอย่าง

มีนัยสําคัญในตลาดใดตลาดหน่ึงซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ต้องแจ้งผล 
การรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รวมธุรกิจ 

ผู้ประกอบธุรกิจที่จะกระทําการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

ประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ระบุว่ามีส่วนแบ่งตลาด  ยอดเงินขาย  จํานวนทุน  จํานวนหุ้น  หรือ
จํานวนสินทรัพย์ไม่น้อยกว่าจํานวนเท่าใด  ไว้ด้วย 

การรวมธุรกิจให้หมายความรวมถึง 
(๑) การท่ีผู้ผลิตรวมกับผู้ผลิต  ผู้จําหน่ายรวมกับผู้จําหน่าย  ผู้ผลิตรวมกับผู้จําหน่าย  หรือ 

ผู้บริการรวมกับผู้บริการ  อันจะมีผลให้สถานะของธุรกิจหนึ่งคงอยู่และอีกธุรกิจหนึ่งสิ้นสุดลงหรือเกิดเป็น
ธุรกิจใหม่ขึ้น 
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(๒) การเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอื่นเพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ  
การอํานวยการ  หรือการจัดการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๓) การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอื่น  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม   
เพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ  การอํานวยการ  หรือการจัดการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

การแจ้งผลการรวมธุรกิจตามวรรคหน่ึง  และการขออนุญาตและการอนุญาตการรวมธุรกิจตามวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  มิให้ใช้บังคับกับการรวมธุรกิจเพื่อปรับโครงสร้างภายใน
ของผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออํานาจสั่งการ  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๒ ในการพิจารณาอนุญาตตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ  และในกรณีมีความจําเป็นที่ไม่อาจพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน  โดยบันทึกเหตุผลและความจําเป็น
ที่ต้องขยายเวลาไว้ในการพิจารณาวินิจฉัยด้วย 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตโดยคํานึงถึงความจําเป็นตามควรทางธุรกิจ  ประโยชน์ต่อ 
การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  การไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง  และการไม่กระทบ 
ต่อประโยชน์สําคัญอันควรมีควรได้ของผู้บริโภคส่วนรวม 

ในกรณีที่มีคําสั่งอนุญาต  คณะกรรมการอาจกําหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขใด  ๆ  ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติได้ 

คณะกรรมการต้องระบุเหตุผลในการสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้รวมธุรกิจ  ทั้งในปัญหา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  และลงลายมือชื่อของกรรมการท่ีพิจารณา  และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๑  
วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับแจ้งคําสั่งของคณะกรรมการและไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าวมีสิทธิ 
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

มาตรา ๕๓ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจ  ต้องดําเนินการตามระยะเวลา  
และเง่ือนไขที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนคําสั่ง
อนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วน  โดยจะกําหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่แข่งขันในตลาดเดียวกัน  
กระทําการใด ๆ  อันเป็นการผูกขาด  หรือลดการแข่งขัน  หรือจํากัดการแข่งขันในตลาดน้ันในลักษณะ
อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
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(๑) กําหนดราคาซื้อหรือราคาขายหรือเง่ือนไขทางการค้าใด  ๆ  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ที่ส่งผลต่อราคาสินค้าหรือบริการ 

(๒) จํากัดปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะผลิต  ซื้อ  จําหน่าย  
หรือบริการตามที่ตกลงกัน 

(๓) กําหนดข้อตกลงหรือเง่ือนไขในลักษณะสมรู้กัน  เพื่อให้ฝ่ายหน่ึงได้รับการประมูลหรือ
ประกวดราคาสินค้าหรือบริการ  หรือเพื่อมิให้ฝ่ายหน่ึงเข้าแข่งขันราคาในการประมูลหรือประกวดราคาสินค้า
หรือบริการ 

(๔) กําหนดแบ่งท้องที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะจําหน่าย  หรือลดการจําหน่าย  หรือซื้อสินค้า
หรือบริการได้ในท้องที่นั้น  หรือกําหนดผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะจําหน่ายหรือ 
ซื้อสินค้าหรือบริการได้  โดยผู้ประกอบธุรกิจอื่นจะไม่ซื้อหรือจําหน่ายหรือซื้อสินค้าหรือบริการนั้น 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  มิให้ใช้บังคับกับการกระทําระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กัน
ทางนโยบายหรืออํานาจสั่งการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นกระทําการใด ๆ  อันเป็น
การผูกขาด  หรือลดการแข่งขัน  หรือจํากัดการแข่งขันในตลาดใดตลาดหนึ่งในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในมาตรา  ๕๔  (๑)  (๒)  หรือ  (๔)  ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่
มิใช่คู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน 

(๒) ลดคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ต่ําลงกว่าที่เคยผลิตจําหน่ายหรือให้บริการ 
(๓) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดแต่ผู้เดียวเป็นผู้จําหน่ายสินค้าหรือให้บริการอย่างเดียวกัน

หรือประเภทเดียวกัน 
(๔) กําหนดเง่ือนไขหรือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการซื้อหรือการจําหน่ายสินค้าหรือการบริการเพื่อให้ปฏิบัติ

ตามที่ตกลงกัน 
(๕) ความตกลงร่วมกันในลักษณะอื่น  ๆ  ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๕๖ บทบัญญัติมาตรา  ๕๕  มิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การกระทําระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออํานาจสั่งการ 

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
(๒) การตกลงร่วมกันในธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการผลิต  การจัดจําหน่ายสินค้า  

และการส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคนิคหรือเศรษฐกิจ   
(๓) การตกลงร่วมกันในรูปแบบธุรกิจที่มีสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจในต่างระดับกัน   

โดยฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ให้ใช้สิทธิในสินค้าหรือบริการ  เคร่ืองหมายการค้า  วิธีการดําเนินธุรกิจ  หรือการสนับสนุน
การประกอบธุรกิจ  และอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ รับสิทธิซึ่งมีหน้าที่ชําระค่าสิทธิ  ค่าธรรมเนียม  หรือ 
ให้ผลตอบแทนอื่นใดตามที่ระบุในสัญญา 
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(๔) ลักษณะข้อตกลงหรือรูปแบบธุรกิจตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการ 

การตกลงร่วมกันตามวรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓)  ต้องไม่สร้างข้อจํากัดที่เกินกว่าความจําเป็น 
ในการบรรลุประโยชน์ข้างต้น  และไม่ก่อให้เกิดอํานาจผูกขาด  หรือจํากัดการแข่งขันในตลาดนั้นอย่างมีนัยสําคัญ  
โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคด้วย 

มาตรา ๕๗ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทําการใด ๆ  อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ 
ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) กีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม 
(๒) ใช้อํานาจตลาดหรืออํานาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม 
(๓) กําหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจํากัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อื่น 

อย่างไม่เป็นธรรม 
(๔) กระทําการในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๕๘ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศทํานิติกรรมหรือสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ

ในต่างประเทศอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร  อันก่อให้เกิดพฤติกรรมการผูกขาดหรือจํากัดการค้าอย่างไม่เป็นธรรม  
และส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยรวม 

มาตรา ๕๙ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกิจ  ผู้ประกอบธุรกิจอาจย่ืนคําร้องขอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเป็นการล่วงหน้าในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(๑) การกระทําของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดตามมาตรา  ๕๐ 
(๒) การประกอบธุรกิจที่มีลักษณะตามมาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๗  หรือมาตรา  ๕๘ 
การย่ืนคําร้องขอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด 
การวินิจฉัยคําร้องขอตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ที่ผู้ประกอบธุรกิจ

ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้มีผลผูกพันเฉพาะผู้ร้องขอ  และตามขอบเขตและระยะเวลา 

ที่คณะกรรมการกําหนด  หากต่อมาภายหลังปรากฏต่อคณะกรรมการว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องขอที่ใช้ 
ในการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ  หรือผู้ประกอบธุรกิจที่ย่ืนคําร้อง
ไม่ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคสาม  ให้คณะกรรมการเพิกถอนคําวินิจฉัยและ
แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ 

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่คณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือ
จะฝ่าฝืนมาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  วรรคสอง  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๗  หรือมาตรา  ๕๘  
ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับ  หยุด  หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกระทํา



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

นั้นได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เ ง่ือนไข  และระยะเวลาในการปฏิบัติ  ตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

การออกคําสั่งตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  เท่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับแจ้งคําสั่งตามวรรคหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าว  มีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

มาตรา ๖๑ ในการมีคําสั่งตามมาตรา  ๖๐  คณะกรรมการต้องระบุเหตุผลในการสั่งทั้งในปัญหา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและลงลายมือชื่อของกรรมการที่พิจารณา 

การแจ้งคําสั่งตามวรรคหน่ึง  ให้กระทําภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคําสั่ง  และให้นํา
บทบัญญัติมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๒ ผู้ ได้ รับแจ้งคําสั่ งตามมาตรา  ๖๐  ต้องปฏิบัติตามคําสั่ งดังกล่าว  เว้นแต่ 
ศาลปกครองจะได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งหรือให้เพิกถอนคําสั่งของ
คณะกรรมการ 

หมวด  ๔ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอํานาจ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  แจ้งข้อเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือให้ส่งบัญชี  
ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในสถานที่ทําการ  สถานที่ผลิต  สถานที่จําหน่าย  สถานที่รับซื้อ  สถานที่เก็บสินค้า  
สถานที่ให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหรือของบุคคลใด  หรือสถานที่อื่นที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี  หรือเพื่อตรวจค้นและ
ยึดหรืออายัดเอกสาร  บัญชี  ทะเบียน  หรือพยานหลักฐานอื่นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  และดําเนินคดี
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ในการนี้  ให้มีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริง  หรือเรียกบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือ
พยานหลักฐานอื่นจากผู้ประกอบธุรกิจ  หรือจากบุคคลซึ่งเก่ียวข้อง  ตลอดจนสั่งให้บุคคลดังกล่าว 
ซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นปฏิบัติการเท่าที่จําเป็น 

(๓) เก็บหรือนําสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง  เพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์
โดยไม่ต้องชําระราคาสินค้านั้น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด   
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ในกรณีตาม  (๒)  หากมีลักษณะเป็นการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต้องมี
หมายค้น  เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้  เอกสารหรือพยานหลักฐาน
ดังกล่าวจะถูกยักย้าย  ซุกซ่อน  ทําลาย  หรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม  ให้ดําเนินการค้น  ยึดหรือ
อายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นแต่ต้องปฏิบัติ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น  แต่จะเริ่มการค้นในเวลากลางคืนมิได้เว้นแต่ 
เป็นเวลาทําการของสถานท่ีนั้น 

มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้บุคคลซึ่งเก่ียวข้องอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

มาตรา ๖๕ ในการปฏิบัติหน้าที่  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคล 
ซึ่งเก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๖๖ ในการส่งหนังสือเรียกตามมาตรา  ๖๓  (๑)  ให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับการแจ้ง

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๖๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๖๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ

เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
หมวด  ๕ 

การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย 
 

 

มาตรา ๖๙ ให้บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  
วรรคสอง  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๗  หรือมาตรา  ๕๘  มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจาก
ผู้กระทําการฝ่าฝืนนั้นได้ 

ในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  สมาคมหรือ
มูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  มีสิทธิฟ้องคดี
เรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคหรือสมาชิกของสมาคมหรือมูลนิธิได้  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๗๐ การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามมาตรา  ๖๙  ถ้ามิได้นําคดีสู่ศาลภายในกําหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายรู้หรือควรจะได้รู้ถึงเหตุดังกล่าว  ให้สิทธิในการนําคดีสู่ศาลเป็นอันสิ้นไป 
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หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
โทษอาญา 

 
 

มาตรา ๗๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๔๓  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๐  หรือมาตรา  ๕๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  
หรือปรับไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ในปีที่กระทําความผิด  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่เป็นการกระทําความผิดในปีแรกของการประกอบธุรกิจ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
สองปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๖๓  (๑)  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๔ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๖๓  (๒)  
หรือ  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๕ ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๖๔  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖ ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงเก่ียวกับกิจการหรือการดําเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ
อันเป็นข้อเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้
เนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน  
การดําเนินคดี  การพิจารณาคดี  หรือการดําเนินการของสํานักงาน 

ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นในประการ 
ที่น่าจะเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

มาตรา ๗๗ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับ
ความผิดนั้น ๆ  ด้วย 
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มาตรา ๗๘ ผู้ เสียหายมีสิทธิ ร้องทุกข์ความผิดตามมาตรา  ๗๒  ต่อคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้  แต่ไม่มีสิทธิฟ้องคดีอาญาด้วยตนเอง 

มาตรา ๗๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได้  
ในการใช้อํานาจดังกล่าวคณะกรรมการอาจมอบหมายให้เลขาธิการกระทําการแทนได้ 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

การกําหนดจํานวนเงินค่าปรับที่จะเปรียบเทียบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
โทษทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๘๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  ต้องชําระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน
สองแสนบาท  และปรับอีกในอัตราไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทต่อวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๘๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๓  ต้องชําระค่าปรับ
ทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของมูลค่าธุรกรรมในการรวมธุรกิจ 

มาตรา ๘๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๗  หรือมาตรา  ๕๘  ต้องชําระค่าปรับ 
ทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ในปีที่กระทําความผิด 

ในกรณีที่เป็นการกระทําความผิดในปีแรกของการประกอบธุรกิจ  ให้ชําระค่าปรับทางปกครองใน
อัตราไม่เกินหนึ่งล้านบาท   

มาตรา ๘๓ ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งตามมาตรา  ๖๐  ต้องชําระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน
หกล้านบาท  และปรับอีกในอัตราไม่เกินสามแสนบาทต่อวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๘๔ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษปรับทางปกครองเป็นนิติบุคคล   
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ
หรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๘๕ ในการพิจารณาออกคําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง  ให้คณะกรรมการคํานึงถึง
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทําผิด 

ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชําระค่าปรับทางปกครอง  ให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับ
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และในกรณีที่
ไม่มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง  หรือมีแต่ไม่สามารถดําเนินการบังคับทางปกครองได้   



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้คณะกรรมการมีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชําระค่าปรับ  ในการนี้  ถ้าศาลปกครองเห็นว่า
คําสั่งให้ชําระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมาย  ให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา  และบังคับให้มี
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อชําระค่าปรับได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๘๖ ให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าตามพระราชบัญญัติการแข่งขัน 
ทางการค้า  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้  ให้ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการการแข่งขันทางการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๗ ให้อธิบดีกรมการค้าภายในปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
เลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการแต่งตั้งเลขาธิการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าคร้ังแรก 

มาตรา ๘๘ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสํานักงานดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รัฐมนตรีอาจอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์มาช่วยปฏิบัติงานในสํานักงานเป็นการชั่วคราว  
ไม่เกินสองคราว  คราวละไม่เกินสองปี  โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิม 

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๙๐  ให้ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสํานักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่
ในวันพ้นกําหนดเวลาตามมาตรา  ๙๐  เป็นข้าราชการของกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  และให้
ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงาน  โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ 
กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ 

ให้ข้าราชการท่ีปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงานตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  รวมทั้งสิทธิ
และประโยชน์ต่าง ๆ  เท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
ในสํานักงาน  แต่จะแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่ํากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ 

มาตรา ๙๐ ข้าราชการตามมาตรา  ๘๙  ซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเป็นพนักงานของสํานักงาน 
ให้ใช้สิทธิแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
สําหรับผู้ไม่ได้ใช้สิทธิแจ้งความจํานงภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในกรมการค้าภายใน  
กระทรวงพาณิชย์ 

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเป็นพนักงานตามวรรคหน่ึง  ให้ดํารงตําแหน่งใด
ในสํานักงาน  ให้เป็นไปตามอัตรากําลัง  คุณสมบัติ  และอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 



หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้โอนเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการของกรมการค้าภายใน  
กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานของสํานักงานตามวรรคสองไปเป็นของ
สํานักงานนับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง   

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเป็นพนักงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่า 
เป็นการให้ออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๙๑ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่  หนี้  และงบประมาณของ
กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับงานของสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขัน 
ทางการค้า  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  ไปเป็นของสํานักงาน 

มาตรา ๙๒ บรรดากฎกระทรวง  ประกาศ  หลักเกณฑ์  หรือระเบียบที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  
ประกาศ  หรือระเบียบ  ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 
 

 

(๑) การขออนญุาตรวมธรุกิจตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง   ครัง้ละ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
(๒) การขอให้วินิจฉยัตามมาตรา  ๕๙ ครัง้ละ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
(๓) คา่คดัหรือรับรองสําเนาคําสัง่ตามมาตรา  ๕๒ 
    คําวินิจฉยัตามมาตรา  ๕๙  หรือคําสัง่ตามมาตรา  ๖๐ หน้าละ ๑๐๐  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการแข่งขัน 
ทางการค้า  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับ
รูปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  อีกทั้งการกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าใน
ปัจจุบันเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้น
ภายในกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  จึงไม่มีความคล่องตัวและขาดความเป็นอิสระในการกํากับดูแล 
การแข่งขันทางการค้า  ทําให้การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม   
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  สมควรปรับปรุงมาตรการในการกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้นและมีองค์กรกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าที่มีความคล่องตัวและมีความเป็นอิสระ  เพื่อให้ทัน 
ต่อพัฒนาการของรูปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


