ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาร้องขอให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
มีคาวินิจฉัยเป็นการล่วงหน้า
พ.ศ. 2561
______________________________

โดยที่ ม าตรา 59 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้ า พ.ศ. 2560 กาหนดให้
ผู้ประกอบธุรกิจอาจยื่นคาร้องขอต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อพิจารณาวินิจฉัยเป็นการล่วงหน้า
เกี่ยวกับการกระทาของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 และการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะ
ตามมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 57 หรือมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการยื่นคาร้องขอให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีคาวินิจฉัยเป็นการล่วงหน้า พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การวินิจฉัยล่วงหน้า” หมายความว่า การพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาหรือการประกอบธุรกิจ
ของผู้ประกอบธุรกิจที่แจ้งว่าตนจะกระทา โดยประสงค์จะขอรับทราบคาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติ
“คาวินิจฉัยล่วงหน้า” หมายความว่า ผลจากการวินิจฉัยล่วงหน้า
“ผู้ร้องขอ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่ยื่นคาร้องขอให้มีการวินิจฉัยล่วงหน้าตามมาตรา 59
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
หมวด 1
บททั่วไป

______________________________

ข้อ ๕ การวินิจฉัยล่วงหน้า เป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการทราบผล
การวินิจฉัยล่วงหน้าของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกระทาและการประกอบธุรกิจของตนที่จะกระทาในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการกระทาของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 หรือไม่
(๒) เป็น การประกอบธุร กิจที่มีลักษณะตามมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 57 หรือ
มาตรา 58 หรือไม่
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หมวด 2
การยื่นคาร้องขอ

______________________________

ข้อ ๖ ผู้ร้องขอให้คณะกรรมการดาเนินการวินิจฉัยล่วงหน้า ให้ยื่นคาร้องขอให้คณะกรรมการ
พิจารณาได้คราวละหนึ่งการกระทาหรือหนึ่งลักษณะการประกอบธุรกิจ ภายใต้บทบัญญัติ ห นึ่ง มาตรา โดย
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ กาหนดไว้ในกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการขออนุญาตรวมธุรกิจ
การขอให้วินิจฉัยเป็นการล่วงหน้า และการคัดหรือรับรองสาเนาคาสั่งหรือคาวินิจฉัย พ.ศ. 2561 ซึ่งออกตาม
มาตรา 6 และระบุรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการให้คณะกรรมการวินิจฉัยล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ร้องขอและประเด็นที่ผู้ร้องขอมีความประสงค์ที่จะขอวินิจฉัยล่วงหน้า
ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้
(2) คาชี้แจงอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทาหรือการประกอบธุรกิจของผู้ร้องขอ โดยอย่างน้อย
จะต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(ก) คาอธิบ ายเกี่ย วกับ การกระทาหรือการประกอบธุร กิจ ของผู้ร้อ งขอที่ต้อ งการ
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงลักษณะของการกระทาหรือการประกอบธุรกิจ สาระสาคัญวัตถุประสงค์
ช่วงเวลาและระยะเวลาของการกระทาหรือการประกอบธุรกิจนั้น
(ข) คาอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของการกระทาหรือการประกอบธุรกิจต่อการแข่งขัน
ของสินค้าหรือบริการ
(ค) ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ ผู้ ร้ อ งขอเห็ น ว่ า จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การวิ นิ จ ฉั ย ล่ ว งหน้ า
ของคณะกรรมการ
ข้อ ๗ การยื่นคาร้องขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยล่วงหน้า ให้ยื่นด้วยตนเองหรือมอบอานาจ
ให้บุคคลใด ๆ ไปยื่นที่สานักงาน
หมวด 3
การรับและยกเลิกคาร้องขอ
______________________________

ข้อ ๘ เมื่อ ผู้ร้อ งขอได้ยื่น เอกสารตามข้อ 6 (1) และ (2) รวมทั้ง ได้ชาระค่า ธรรมเนีย ม
เรียบร้อยแล้ว สานักงานจะมอบหลักฐานซึ่งระบุเลขที่การรับคาร้องขอเพื่อให้ผู้ร้องขอใช้ติดตามการวินิจฉัย
ล่วงหน้าต่อไป
ข้อ ๙ ในการยกเลิกคาร้องขอ คณะกรรมการจะมีคาสั่งยกเลิกคาร้องขอด้วยสาเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) การกระทาหรือการประกอบธุรกิจที่ ยื่นคาร้องขอให้วินิจฉัยล่วงหน้า เป็นการกระทา
หรือการประกอบธุรกิจทีส่ านักงานได้รับเป็นเรื่องร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นมาตราเดียวกับที่ขอให้มีการวินิจฉัยล่วงหน้า
หรือไม่ก็ตาม
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(2) การกระทาหรือ การประกอบธุร กิจ ที่ยื่น คาร้อ งขอให้วินิจ ฉัย ล่ว งหน้า อยู่ร ะหว่า ง
การสืบสวนสวบสวนของสานักงาน ไม่ว่าจะเป็นมาตราเดียวกับที่ขอให้มีการวินิจฉัยล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม
(3) ปรากฏว่าข้อมูลที่ยื่นเป็นการกระทาหรือเป็นการประกอบธุรกิจ ที่ผู้ร้องขออยู่ระหว่าง
ดาเนินการหรือได้ดาเนินการไปแล้ว
กรณีที่คณะกรรมการสั่งยกเลิกคาร้องขอ จะแจ้งผู้ร้องขอทราบภายในเจ็ด วันนับ แต่วันที่
คณะกรรมการมีมติให้ยกเลิกคาร้องขอวินิจฉัยล่วงหน้า โดยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้รับชาระมาแล้ว
หมวด 4
การวินิจฉัยล่วงหน้า

______________________________

ข้อ ๑๐ หลังจากที่สานักงานรับคาร้องขอแล้วจะดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(๑) เลขาธิการเสนอคาร้องขอต่อประธานคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับคาร้องขอ
เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
(๒) ในการพิจารณาวินิจฉัยล่วงหน้า คณะกรรมการอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องขอ
โดยอาจทาเป็นหนังสือเรียกข้อมูลหรือเชิญผู้ร้องขอมาชี้แจงหรือไม่ก็ได้
(๓) ในการวินิจฉัยล่ว งหน้า คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะข้อมูล ที่ผู้ร้องขอได้ยื่น
ตามข้อ 6 (1) และ (2) และคาชี้แจงเพิ่มเติมกรณีที่คณะกรรมการร้องขอเท่านั้น
(๔) ค าวิ นิ จ ฉั ย ล่ ว งหน้ า ของคณะกรรมการอาจก าหนดเงื่ อ นไขใด ๆ ขอบเขต และ
ระยะเวลาที่ผู้ร้องขอต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติได้
(๕) คณะกรรมการจะพิจารณาวินิจฉัยล่วงหน้าให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
รับคาร้องขอ และสานักงานจะแจ้งผู้ร้องขอภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยล่วงหน้า
หากคณะกรรมการไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา จะแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนครบกาหนดระยะเวลา โดยจะระบุเหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้
พร้อมทั้งแจ้งกาหนดเวลาที่คาวินิจฉัยล่วงหน้าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ รวมระยะเวลาการพิจารณาจะไม่เกินเก้าสิบวัน
นับจากวันที่รับคาร้องขอ หากผู้ร้องขอไม่ประสงค์จะขอรับคาวินิจฉัยล่วงหน้าก็สามารถขอรับคืนค่าธรรมเนียม
คาวินิจฉัยได้
ข้อ ๑๑ คาวินิจฉัยล่วงหน้าของคณะกรรมการมีผลผูกพันเฉพาะผู้ ร้องขอ และตามขอบเขต
และระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๒ หากภายหลังจากมีคาวินิจฉัยล่ว งหน้า ปรากฏต่อ คณะกรรมการว่า ข้อมูล ที่ได้รับ
จากผู้ร้อ งขอที่ใช้ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ หรือผู้ ร้องขอไม่ได้ปฏิบัติ
ตามเงือ่ นไขที่คณะกรรมการกาหนด คณะกรรมการจะเพิกถอนคาวินิจฉัยล่วงหน้าดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ร้องขอ
ทราบภายหลังจากที่คณะกรรมการมีมติ
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ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ พ บว่ า มี ก ารให้ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น เท็ จ แก่ สานั ก งาน ซึ่ ง อาจทาให้ ผู้ อื่ น
หรือประชาชนเสียหาย สานักงานจะพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับคาร้อง.................................

แบบยื่นคาร้องขอให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีคาวินิจฉัยล่วงหน้า
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
1. ข้อมูลผูร้ ้องขอ
ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ประเภทของธุรกิจ  ห้างหุ้นส่วน  ห้างหุ้นส่วนจากัด  บริษัทจากัด  บริษัทมหาชนจากัด  อื่น ๆ
ที่ตั้งสานักงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โดย นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตาแหน่ง ………………………………………………………………………  ผู้มีอานาจลงนามผูกพัน  ผู้รับมอบอานาจ
ชนิด/ประเภทของสินค้า/บริการ ……………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ประเด็นข้อกฎหมายที่ยื่นขอให้คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยล่วงหน้า
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีคาวินิจฉัยล่วงหน้าว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าจะได้ให้ไว้
ต่อไปเป็นการกระทาหรือการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
ดังต่อไปนี้หรือไม่ (กรุณาเลือกเพียงหนึ่งข้อเท่านั้น)
 การกระทาของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดตามมาตรา 50
 การประกอบธุรกิจที่มีลักษณะตามมาตรา 54 (การร่วมกันระหว่างคู่แข่งในการผูกขาด ลด หรือจากัดการแข่งขัน
ในตลาด โดยการกาหนดราคา จากัดปริมาณ ฮั้วประมูล หรือแบ่งพื้นที่หรือลูกค้าในการจาหน่าย)
 การประกอบธุรกิจที่มีลักษณะตามมาตรา 55 (การร่วมกันระหว่างคู่แข่งในพฤติกรรมอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายมาตรา 54
และการร่วมกันระหว่างผู้ที่มิใช่คู่แข่งในการกาหนดราคา จากัดปริมาณ หรือแบ่งพื้นที่หรือลูกค้าในการจาหน่าย)
 การประกอบธุรกิจที่มีลักษณะตามมาตรา 57 (พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม)
 การประกอบธุรกิจที่มีลักษณะตามมาตรา 58 (การทานิติกรรมหรือสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศอย่างไม่มี
เหตุผลอันสมควร)

3. รายละเอียดข้อมูลที่ขอให้คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยล่วงหน้า
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริง (จัดพิมพ์ด้วยตัวหนังสือ TH SarabunPSK ขนาด 16 บนกระดาษขนาด A4
ระบุเลขหน้า ไม่จากัดจานวนหน้า ลงลายมือชื่อไว้ที่มุมขวาด้านล่างทุกหน้า) ดังนี้
 เอกสารชี้แจง ๑ : คาอธิบายเกี่ยวกับการกระทาหรือการประกอบธุรกิจของผู้ร้องขอที่ต้องการให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงลักษณะของการกระทาหรือการประกอบธุรกิจ สาระสาคัญ วัต ถุป ระสงค์ ช่ว งเวลา
และระยะเวลาของการกระทาหรือการประกอบธุรกิจพฤติกรรมนั้น
 เอกสารชี้แจง 2 : คาอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของการกระทาหรือการประกอบธุรกิจต่อการแข่งขันของสินค้าหรือบริการ
 เอกสารชี้แจง 3 : ข้อมูลอื่น ๆ ทีข่ ้าพเจ้าเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยล่วงหน้าของคณะกรรมการ

(ลงลายมือชื่อ).........................................................................ผู้ร้องขอ

-2คณะกรรมการจะมีคาสั่งยกเลิกคาร้องขอด้วยสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การกระทาหรือการประกอบธุรกิจที่ยื่นคาร้องขอให้วินิจฉัยล่วงหน้า เป็นการกระทาหรือการประกอบธุรกิจ
ที่สานักงานได้รับเป็นเรื่องร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นมาตราเดียวกับที่ขอให้มีการวินิจฉัยล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม
(2) การกระทาหรือการประกอบธุรกิจที่ยื่นคาร้อ งขอให้วินิจ ฉัย ล่ว งหน้า อยู่ร ะหว่า งการสืบ สวนสวบสวน
ของสานักงาน ไม่ว่าจะเป็นมาตราเดียวกับที่ขอให้มีการวินิจฉัยล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม
(3) ปรากฏว่า ข้อ มูล ที่ยื่น เป็น การกระทาหรือ เป็น การประกอบธุร กิจ ที่ผู้ร้อ งขออยู่ร ะหว่า งดาเนิน การ
หรือได้ดาเนินการไปแล้ว
กรณีที่คณะกรรมการสั่งยกเลิกคาร้องขอ จะแจ้งผู้ร้องขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
ให้ยกเลิกคาร้องขอวินิจฉัยล่วงหน้า โดยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้รับชาระมาแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ที่มุมขวาด้านล่าง
ของเอกสารยื่นคาขอทุกหน้า พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐานที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้
ชาระค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอเรียบร้อยแล้ว
(ลงลายมือชื่อ)..................................................................................ผูร้ ้องขอ
(..................................................................................)
วันที่............ เดือน....................... พ.ศ. ..................
หมายเหตุ : หากมีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่สานักงาน ซึ่งอาจทาให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย จะต้องระวางโทษตามที่
กฎหมายกาหนด
_________________________________________________________________________________________
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับแบบและเอกสารประกอบคาร้องขอ
นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………………………… ตาแหน่ง…………………………………………………………..
ผู้ร้องขอได้ดาเนินการ ดังนี้
 แบบยื่นคาร้องขอให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าวินิจฉัยเป็นการล่วงหน้าที่กรอกข้อมูลแล้ว
 เอกสารชี้แจงข้อเท็จจริง
ความเห็น/ข้อสังเกตเบื้องต้น....………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ชาระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว
(ลงลายมือชื่อ)...............................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(..................................................................................)
วันที่............ เดือน....................... พ.ศ. ..................

