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นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐
• ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๐ ก หน้า ๒๒

หลักการและเหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับรูปแบบและ
พฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งการก�ำกับดูแลการแข่งขัน
ทางการค้าในปัจจุบันเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า ซึง่ เป็นหน่วยงานทีต่ งั้ ขึน้ ภายในกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
จึงไม่มีความคล่องตัวและขาดความเป็นอิสระในการก�ำกับดูแลการแข่งขัน
ทางการค้า ท�ำให้การก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรมไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร สมควรปรับปรุงมาตรการในการก�ำกับดูแล
การแข่งขันทางการค้าให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และมีองค์กรก�ำกับดูแลการแข่งขัน
ทางการค้าที่มีความคล่องตัวและมีความเป็นอิสระ เพื่อให้ทันต่อพัฒนาการของ
รูปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระส�ำคัญโดยสรุป

๑) บทยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓)
ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒
๒) ขอบเขตการใช้บังคับ (มาตรา ๔)
กฎหมายนี้มิให้ใช้บังคับแก่การกระท�ำของ
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐ ทัง้ นี้ เฉพาะในส่วน
ทีด่ ำ� เนินการตามกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีทม่ี คี วามจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ ผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือจัดให้มีสาธารณูปโภค
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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(๓) กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือชุมนุมสหกรณ์ซึ่งมีกฎหมายรับรอง
และมีวัตถุประสงค์ด�ำเนินการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกร
(๔) ธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะก�ำกับดูแลในเรื่องการแข่งขันทางการค้า
๓) บทนิยาม (มาตรา ๕)
“ธุรกิจ” หมายความว่า กิจการอันด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้า
ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การประกันภัย และ
การบริการ และให้หมายความรวมถึงกิจการอื่นตามที่ก�ำหนดโดยกฎกระทรวง
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้จ�ำหน่าย ผู้ผลิตเพื่อจ�ำหน่าย ผู้สั่ง
หรือน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจ�ำหน่าย ผู้ซื้อเพื่อผลิตหรือจ�ำหน่ายต่อ
ซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการในธุรกิจ
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค รวมทั้ง
เอกสารแสดงสิทธิในสิ่งของนั้น
“บริการ” หมายความว่า การรับจัดท�ำการงาน การให้สทิ ธิใด ๆ การให้ใช้
หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงิน
หรือผลประโยชน์อื่น แต่ไม่รวมถึงการจ้างแรงงาน
“ราคา” หมายความว่า ราคาสินค้า และให้หมายความรวมถึงค่าตอบแทน
ส�ำหรับการให้บริการด้วย
“ตลาด” หมายความว่า ตลาดทีเ่ กีย่ วเนือ่ งในสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกัน
หรือที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ โดยให้พิจารณาด้านคุณลักษณะ ราคา หรือ
วัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าหรือบริการ และด้านพืน้ ทีใ่ นการจ�ำหน่ายสินค้า
หรือให้บริการ
“ผูป้ ระกอบธุรกิจซึง่ มีอำ� นาจเหนือตลาด” หมายความว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจ
รายหนึง่ หรือหลายรายในตลาดใดตลาดหนึง่ ซึง่ มีสว่ นแบ่งตลาดและยอดเงินขาย
เกินกว่าเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการประกาศก�ำหนด โดยให้นำ� ปัจจัยสภาพการแข่งขัน
ของตลาดอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี มาประกอบการพิจารณา
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขาย
อย่างน้อย ๑ ครั้งภายในระยะเวลา ๓ ปีนับแต่วันออกประกาศ
การนับส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายของผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่ง
ซึ่งมีอ�ำนาจเหนือตลาด ให้นับรวมส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายในตลาดใด
ตลาดหนึง่ ของบรรดาผูป้ ระกอบธุรกิจทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ทางนโยบายหรืออ�ำนาจ
สั่งการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนดด้วย และให้ถือว่าบรรดา
ผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายดังกล่าวเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ซึ่งมีอ�ำนาจเหนือตลาด
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“ปัจจัยสภาพการแข่งขัน” หมายความว่า จ�ำนวนผูป้ ระกอบธุรกิจในตลาด
จ�ำนวนเงินลงทุน การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่ส�ำคัญ ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
เครือข่ายในการประกอบธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็นในการประกอบธุรกิจ
กฎระเบียบของภาครัฐ และปัจจัยอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการแข่งขันทางการค้า
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธิการ และพนักงานของ
ส�ำนักงานซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งในระดับไม่ต�่ำกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ
ปฏิบัติการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๔) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๖)
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามกฎหมายนี้ และให้
มีอ�ำนาจออกกฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายกฎหมายนี้
ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และก�ำหนดกิจการอืน่ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามกฎหมายนี้
โดยกฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
๕) คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (หมวด ๑, มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๒๖)
๕.๑) องค์ประกอบและที่มาของคณะกรรมการ
					 กฎหมายก�ำหนดให้มี “คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า”
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอื่น
อีก ๕ คน ซึง่ นายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ จากบุคคลทีผ่ า่ นการคัดเลือกโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี๑ มีเลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยกรรมการ
ต้องเป็นผู้ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ และ
มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ในสาขานิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี อุตสาหกรรม การบริหารธุรกิจ การคุ้มครอง
ผู้บริโภค หรือในสาขาอื่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการก�ำกับดูแลการแข่งขัน
ทางการค้า ซึง่ การนับระยะเวลาข้างต้นให้นำ� มารวมกันได้ (มาตรา ๗ และมาตรา ๘)
					 ทัง้ นี้ กฎหมายก�ำหนดให้กรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
๔ ปี และให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงสองวาระ (มาตรา ๑๓)
ในการแต่งตัง้ กรรมการการแข่งขันทางการค้าดังกล่าวนัน้ กฎหมายก�ำหนดให้มี “คณะกรรมการสรรหา” คณะหนึง่ จ�ำนวน
๙ คน ท�ำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการสรรหา ซึง่ ประธาน
กรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการ โดยมีส�ำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าท�ำหน้าที่
เป็นหน่วยงานธุรการในการด�ำเนินการคัดเลือกกรรมการดังกล่าว (มาตรา ๑๑).
๑
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		 โดยกฎหมายได้ก�ำหนดห้ามมิให้ผู้ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการด�ำรงต�ำแหน่งใด ๆ ในบริษัทจ�ำกัด บริษัท
มหาชนจ� ำ กั ด หรื อ ธุ ร กิ จ อื่ น ใดซึ่ ง เป็ น คู ่ ก รณี ที่ อ ยู ่ ใ นกระบวนพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ เว้นแต่จะได้พน้ จากต�ำแหน่งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี (มาตรา ๑๖)
๕.๒) อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
					 (๑)		 เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามกฎหมายนี้
					 (๒) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
					 (๓) ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจและก�ำหนดแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ให้
มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
					 (๔)		 พิจารณาเรื่องร้องเรียนและสอบสวนการกระท�ำความผิดตาม
กฎหมายนี้
					 (๕)		 พิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องขอตามข้อ ๗.๘)
					 (๖)		 วางระเบียบการสืบสวนและสอบสวนของคณะอนุกรรมการ
สอบสวน
					(๗) ประกาศแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ปฏิบตั กิ ารตามกฎหมายนี้
					 (๘) ด�ำเนินคดีอาญาตามที่ผู้เสียหายร้องทุกข์ตามข้อ ๑๐.๑) (๓)
					 (๙) พิจารณาก�ำหนดโทษปรับทางปกครองตามข้อ ๑๐.๒) (๑) (๒)
(๓) และ (๔) รวมทั้งฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
				 (๑๐) เชิญบุคคลหนึง่ บุคคลใดมาให้ขอ้ เท็จจริง ค�ำอธิบาย ค�ำแนะน�ำ
หรือความเห็น
				 (๑๑) เสนอความเห็นและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการแข่งขันทางการค้า
				 (๑๒) ให้ค�ำแนะน�ำแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือ
ค�ำสั่งที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า ท�ำให้เกิดการกีดกัน จ�ำกัดการ
แข่งขัน หรือลดการแข่งขันทางการค้า อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่าง
ผู้ประกอบธุรกิจ
				 (๑๓) ก�ำหนดแผน กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารงานของส�ำนักงาน
				 (๑๔) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกีย่ วกับโครงสร้างองค์กร การบริหาร
งานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการด�ำเนินงานอื่น
ของส�ำนักงาน
				 (๑๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ (มาตรา ๑๗)
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					 (๑๖) มีอำ� นาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั กิ าร
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๒๐)
๕.๓) การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน
					 กฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียและประชาชนทัว่ ไปเพือ่ น�ำความคิดเห็นทีไ่ ด้มาประกอบการ
พิจารณาก่อนออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลการแข่งขัน
ทางการค้าที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องและ
ประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
คณะกรรมการอาจก�ำหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นให้นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน
ก็ได้ รวมถึงให้สำ� นักงานจัดท�ำบันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นทีป่ ระกอบด้วย
ความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั มติหรือผลการพิจารณาของคณะกรรมการทีม่ ตี อ่ ความคิดเห็น
ดังกล่าว พร้อมทัง้ เหตุผลและแนวทางในการด�ำเนินการต่อไป และเผยแพร่บนั ทึก
ดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส�ำนักงานด้วย (มาตรา ๑๘)
๕.๔) องค์ประชุมและการลงมติ
					การประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
สอบสวนนั้น ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
					 โดยมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ในการลงคะแนนกรรมการ
คนหนึง่ ให้มเี สียง ๑ เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๙)
๕.๕) คณะอนุกรรมการสอบสวน
					 กฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการ
สอบสวน” ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ โดยในแต่ละคณะประกอบด้วยผู้ซึ่งมี
ความรูแ้ ละประสบการณ์ทางคดีอาญาซึง่ แต่งตัง้ จากผูท้ เี่ ป็นหรือเคยเป็นพนักงาน
อัยการ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นต�ำรวจ และผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นเศรษฐศาสตร์ นิตศิ าสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี
หรือสาขาอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นเป็นอนุกรรมการสอบสวน และมอบหมายพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นอนุกรรมการสอบสวนและเลขานุการ ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการ
สอบสวนประชุมเลือกอนุกรรมการสอบสวนคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการ
สอบสวน
					 ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนมีอำ� นาจหน้าทีส่ บื สวนและสอบสวน
เกีย่ วกับการกระท�ำความผิดตามกฎหมายนี้ และเมือ่ คณะอนุกรรมการสอบสวน
เห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ท�ำความเห็นพร้อมส�ำนวนเสนอคณะกรรมการ
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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ภายใน ๑๒ เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการแต่งตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็น
ให้ขยายได้อกี ไม่เกิน ๖ เดือน แต่ตอ้ งบันทึกเหตุผลและความจ�ำเป็นในการขยาย
เวลาไว้ในส�ำนวนด้วย (มาตรา ๒๑)
				 ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายนี้ กฎหมายก�ำหนดให้ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอ�ำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๒๔)
๕.๖) กระบวนการสั่งฟ้องของคณะกรรมการ
					 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นควรสั่งฟ้องและส่งความเห็น
พร้อมส�ำนวนไปยังพนักงานอัยการ แต่พนักงานอัยการมีค�ำสั่งไม่ฟ้อง การแย้ง
ค�ำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ให้ประธานกรรมการเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจของผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
					 ในกรณีที่ประธานกรรมการแย้งค�ำสั่งของพนักงานอัยการ ให้ส่ง
ส�ำนวนพร้อมความเห็นที่แย้งกันไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณา หากอัยการ
สูงสุดเห็นว่าส�ำนวนพร้อมความเห็นที่ประธานกรรมการส่งให้ยังไม่สมบูรณ์
พอที่จะด�ำเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อด�ำเนินการ
ต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้
ให้ประธานกรรมการและอัยการสูงสุดร่วมกันตัง้ “คณะท�ำงาน” ขึน้ คณะหนึง่
ประกอบด้วยผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจ�ำนวนฝ่ายละเท่ากัน โดยมีอ�ำนาจหน้าที่
ในการพิจารณาพยานหลักฐานทีไ่ ม่สมบูรณ์และรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์
แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อสั่งคดีต่อไป ในการนี้ กฎหมายก�ำหนดให้ส�ำนักงาน
ท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะท�ำงานดังกล่าว (มาตรา ๒๕)
๕.๗) เขตอ�ำนาจศาล
					 การฟ้องคดีอาญาและการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายนี้
ให้อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
(มาตรา ๒๖)
๖) ส�ำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (หมวด ๒, มาตรา ๒๗
ถึงมาตรา ๔๙)
๖.๑) หน่วยธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
กฎหมายก�ำหนดให้จัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าขึน้ เป็นหน่วยงานของรัฐทีไ่ ม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ และ
ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีส�ำนักงานแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือ
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จังหวัดใกล้เคียง และจะตัง้ ส�ำนักงานสาขาขึน้ ณ ทีอ่ นื่ ใดก็ได้ โดยกิจการของส�ำนักงาน
ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
แต่พนักงานและลูกจ้างของส�ำนักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่า
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกัน
สังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน (มาตรา ๒๗)
๖.๒) อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน
					 (๑)		 รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
					 (๒) ติดตามพฤติกรรมของผูป้ ระกอบธุรกิจทีอ่ าจก่อให้เกิดการฝ่าฝืน
กฎหมายนี้และรายงานต่อคณะกรรมการ
					 (๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสินค้า การบริการ และ
พฤติกรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและให้ความเห็น
ในการส่งเสริม พัฒนา และก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจ
					 (๔) จัดท�ำฐานข้อมูลขนาดตลาดสินค้าหรือบริการที่มีแนวโน้ม
จะก่อให้เกิดการผูกขาดตลาดตามที่คณะกรรมการก�ำหนด และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
					 (๕) รับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลใดอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายนี้
และด�ำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียน
ให้ได้ขอ้ เท็จจริงเพียงพอ เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ทัง้ นี้ ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการก�ำหนด
					 (๖) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิใด ๆ
					 (๗) ก่อตั้งสิทธิหรือท�ำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
					(๘) แลกเปลีย่ นข้อมูล ร่วมด�ำเนินการในการเจรจา ท�ำความตกลงและ
ร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
					 (๙) จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรม
และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
				 (๑๐) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้
				 (๑๑) รับค่าธรรมเนียมตามที่ก�ำหนดในกฎหมาย และค่าตอบแทน
ค่าบริการ หรือรายได้จากการด�ำเนินงาน
				 (๑๒) เผยแพร่ผลค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อสาธารณชน
				 (๑๓) จั ด ท� ำ รายงานประจ� ำ ปี แ สดงผลงานและอุ ป สรรคในการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการและส�ำนักงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่
ต่อสาธารณชน
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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					 (๑๔)		 ปฏิบตั กิ ารตามประกาศ ระเบียบ มติของคณะกรรมการ และ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
					 (๑๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
ส�ำนักงาน (มาตรา ๒๙)
๖.๓) เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
					 กฎหมายก� ำ หนดให้ ส� ำ นั ก งานมี เ ลขาธิ ก ารเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
การปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานขึน้ ตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผูบ้ งั คับบัญชา
พนักงานและลูกจ้างของส�ำนักงาน โดยในกิจการของส�ำนักงานทีเ่ กีย่ วกับบุคคล
ภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผูแ้ ทนส�ำนักงาน ทัง้ นี้ ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเป็นผูแ้ ต่งตัง้ และถอดถอนเลขาธิการได้ (มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑)
					 กฎหมายก�ำหนดให้เลขาธิการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ ๔ ปี
โดยเลขาธิการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้ แต่จะด�ำรงต�ำแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ (มาตรา ๓๕)
๖.๔) อ�ำนาจหน้าที่ของเลขาธิการ
					 (๑)		 บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลือ่ น ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษ
ทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างออกจากต�ำแหน่ง ทัง้ นี้
ตามข้อบังคับทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด แต่ถา้ เป็นพนักงานต�ำแหน่งรองเลขาธิการ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูต้ รวจสอบภายใน ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
					 (๒) วางระเบียบเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานโดยไม่ขดั หรือ
แย้งกับข้อบังคับหรือมติที่คณะกรรมการก�ำหนด
					 (๓) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
เลขาธิการ
๖.๕) บทต้องห้ามในการมีสว่ นได้เสียของเลขาธิการ และบุพการี คูส่ มรส
ผู้สืบสันดาน หรือบุพการีของคู่สมรสของเลขาธิการ
					 เลขาธิการต้องไม่เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียในนิตกิ รรมทีท่ ำ� กับส�ำนักงานหรือ
ในกิจการที่กระท�ำให้แก่ส�ำนักงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียง
ผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชน
จ� ำ กั ด ที่ ก ระท� ำ การอั น มี ส ่ ว นได้ เ สี ย เช่ น ว่ า นั้ น ไม่ เ กิ น อั ต ราตามข้ อ บั ง คั บ ที่
คณะกรรมการก�ำหนด และในกรณีที่บุพการี คู่สมรส ผู้สืบสันดาน หรือบุพการี
ของคูส่ มรสของเลขาธิการกระท�ำการดังกล่าว กฎหมายก็ให้ถอื ว่าเลขาธิการเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน
					 ทัง้ นี้ นิตกิ รรมหรือกิจการใดทีท่ ำ� ขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามความในข้อนี้
กฎหมายก�ำหนดให้ไม่มีผลผูกพันส�ำนักงาน (มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒)
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๖.๖) บทต้องห้ามภายหลังพ้นจากต�ำแหน่งของเลขาธิการ
					 กฎหมายได้ ก� ำ หนดห้ า มมิ ใ ห้ ผู ้ ซึ่ ง พ้ น จากต� ำ แหน่ ง เลขาธิ ก าร
ด�ำรงต�ำแหน่งใด ๆ ในบริษัทจ�ำกัด บริษัทมหาชนจ�ำกัด หรือธุรกิจอื่นใดซึ่งเป็น
คูก่ รณีทอี่ ยูใ่ นกระบวนพิจารณาของคณะกรรมการ เว้นแต่จะได้พน้ จากต�ำแหน่ง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (มาตรา ๔๓)
๖.๗) เงินและทรัพย์สินของส�ำนักงาน
					 กฎหมายก�ำหนดให้เงินและทรัพย์สนิ ในการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
ประกอบด้วย เงินและทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั โอนมาตามมาตรา ๙๑ เงินทีร่ ฐั บาลจ่ายให้
เป็นทุนประเดิม เงินอุดหนุนทัว่ ไปทีร่ ฐั บาลจัดสรรให้ ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน
ค่าบริการ หรือรายได้จากการด�ำเนินงาน เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ หรือ
เงินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทัง้ องค์การระหว่างประเทศ ทัง้ นี้ ต้องไม่มเี งือ่ นไข
หรือข้อผูกมัดใด ๆ ทีอ่ าจส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการหรือส�ำนักงาน
และดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของส�ำนักงาน
(มาตรา ๔๔)
				 โดยบรรดารายได้ทงั้ ปวงทีส่ ำ� นักงานได้รบั จากการด�ำเนินงานในปี
หนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของส�ำนักงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับการด�ำเนินงานและ
ค่าภาระต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม โดยไม่ตอ้ งน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (มาตรา ๔๕)
				 แต่สำ� หรับค่าปรับทางปกครองตามกฎหมายนี้ ให้สำ� นักงานน�ำส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็วเมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลาฟ้องคดีหรือเมื่อศาล
มีค�ำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ให้ทรัพย์สินของส�ำนักงานไม่อยู่
ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้
กับส�ำนักงานในเรื่องทรัพย์สนิ ของส�ำนักงานมิได้ (มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗)
๗) การป้องกันการผูกขาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรม (หมวด ๓, มาตรา ๕๐ ถึง
มาตรา ๖๒)
๗.๑) บทต้องห้ามของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ�ำนาจเหนือตลาด
					 กฎหมายได้กำ� หนดห้ามมิให้ผปู้ ระกอบธุรกิจซึง่ มีอำ� นาจเหนือตลาด
กระท�ำการในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
					 (๑)		 ก�ำหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินค้าหรือค่าบริการ
อย่างไม่เป็นธรรม
					 (๒)		 ก�ำหนดเงือ่ นไขในลักษณะทีไ่ ม่เป็นธรรมให้ผปู้ ระกอบธุรกิจอืน่
ซึง่ เป็นคูค่ า้ ของตนต้องจ�ำกัดการบริการ การผลิต การซือ้ หรือการจ�ำหน่ายสินค้า
หรือต้องจ�ำกัดโอกาสในการเลือกซือ้ หรือขายสินค้า การได้รบั หรือให้บริการ หรือ
ในการจัดหาสินเชื่อจากผู้ประกอบธุรกิจอื่น
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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					 (๓)		 ระงับ ลด หรือจ�ำกัดการบริการ การผลิต การซือ้ การจ�ำหน่าย
การส่งมอบ การน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ท�ำลาย
หรือท�ำให้เสียหายซึง่ สินค้า ทัง้ นี้ เพือ่ ลดปริมาณให้ตำ�่ กว่าความต้องการของตลาด
					 (๔)		 แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอ้ นื่ โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
(มาตรา ๕๐)
๗.๒) หลักเกณฑ์ในการรวมธุรกิจ
					 ผู้ประกอบธุรกิจที่กระท�ำการรวมธุรกิจ๒ อันอาจก่อให้เกิดการ
ลดการแข่งขันอย่างมีนัยส�ำคัญในตลาดใดตลาดหนึ่งซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด๓ ต้องแจ้งผลการรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการ
ภายใน ๗ วันนับแต่วนั ทีร่ วมธุรกิจ โดยผูป้ ระกอบธุรกิจทีจ่ ะกระท�ำการรวมธุรกิจ
อันอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผูป้ ระกอบธุรกิจซึง่ มีอำ� นาจเหนือตลาด
กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ แต่ความดังกล่าว
มิให้ใช้บังคับกับการรวมธุรกิจเพื่อปรับโครงสร้างภายในของผู้ประกอบธุรกิจที่มี
ความสัมพันธ์กนั ทางนโยบายหรืออ�ำนาจสัง่ การ ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ
ประกาศก�ำหนด
					 โดยการแจ้งผลการรวมธุรกิจ และการขออนุญาตและการอนุญาต
การรวมธุรกิจ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก�ำหนด (มาตรา ๕๑)
๗.๓) กระบวนการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของคณะกรรมการในกรณี ที่
ผู้ประกอบธุรกิจกระท�ำการรวมธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ�ำนาจเหนือตลาดตามข้อ ๗.๒)
				 ในการทีค่ ณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตให้ผป้ ู ระกอบธุรกิจกระท�ำการ
รวมธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ�ำนาจ
เหนือตลาดข้อ ๗.๒) กฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
๙๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำขอ และในกรณีมคี วามจ�ำเป็นทีไ่ ม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในก�ำหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๑๕ วัน โดยให้บันทึก
เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ในการพิจารณาวินิจฉัยด้วย โดยการ
การรวมธุรกิจให้หมายความรวมถึง
(๑) การทีผ่ ผู้ ลิตรวมกับผูผ้ ลิต ผูจ้ ำ� หน่ายรวมกับผูจ้ ำ� หน่าย ผูผ้ ลิตรวมกับผูจ้ ำ� หน่าย หรือผูบ้ ริการรวมกับผูบ้ ริการ อันจะมีผล
ให้สถานะของธุรกิจหนึ่งคงอยู่และอีกธุรกิจหนึ่งสิ้นสุดลงหรือเกิดเป็นธุรกิจใหม่ขึ้น
(๒) การเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอื่นเพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ การอ�ำนวยการ หรือ
การจัดการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
(๓) การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ
การอ�ำนวยการ หรือการจัดการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด.
๓
ประกาศดังกล่าว ให้ระบุว่ามีส่วนแบ่งตลาด ยอดเงินขาย จ�ำนวนทุน จ�ำนวนหุ้น หรือจ�ำนวนสินทรัพย์ไม่น้อยกว่าจ�ำนวน
เท่าใด ไว้ด้วย.
๒
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พิจารณาอนุญาตให้ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นตามควรทางธุรกิจ ประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่าง
ร้ายแรง และการไม่กระทบต่อประโยชน์สำ� คัญอันควรมีควรได้ของผูบ้ ริโภคส่วนรวม
				 ในกรณีทคี่ ณะกรรมการมีคำ� สัง่ อนุญาต คณะกรรมการอาจก�ำหนด
ระยะเวลาหรือเงือ่ นไขใด ๆ ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุญาตปฏิบตั ไิ ด้ โดยในค�ำสัง่
อนุญาตดังกล่าวคณะกรรมการต้องระบุเหตุผลในการสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้รวมธุรกิจ ทัง้ ในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และลงลายมือชือ่ ของกรรมการ
ที่พิจารณา และแจ้งค�ำสั่งอนุญาตนั้นภายใน ๗ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
มีคำ� สัง่ โดยหากผูป้ ระกอบธุรกิจซึง่ ได้รบั แจ้งค�ำสัง่ ของคณะกรรมการและไม่เห็นด้วย
กับค�ำสัง่ ดังกล่าวมีสทิ ธิฟอ้ งคดีตอ่ ศาลปกครองภายใน ๖๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
ค�ำสั่ง (มาตรา ๕๒)
				 ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการให้รวมธุรกิจ
ต้องด�ำเนินการตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ในกรณีทมี่ กี ารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ าม กฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการมีอำ� นาจ
เพิกถอนค�ำสั่งอนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะก�ำหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติ
ไว้ด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๓)
๗.๔) ลักษณะต้องห้ามของการประกอบธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจ
อื่นที่แข่งขันในตลาดเดียวกันในการกระท�ำการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด หรือ
ลดการแข่งขัน หรือจ�ำกัดการแข่งขันในตลาด
				 กฎหมายได้ก�ำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบ
ธุรกิจอื่นที่แข่งขันในตลาดเดียวกันกระท�ำการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด หรือ
ลดการแข่งขัน หรือจ�ำกัดการแข่งขันในตลาดนั้นในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
				 (๑)		 ก�ำหนดราคาซือ้ หรือราคาขายหรือเงือ่ นไขทางการค้าใด ๆ ไม่วา่
ทางตรงหรือทางอ้อมที่ส่งผลต่อราคาสินค้าหรือบริการ
				 (๒) จ�ำกัดปริมาณของสินค้าหรือบริการทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจแต่ละราย
จะผลิต ซื้อ จ�ำหน่าย หรือบริการตามที่ตกลงกัน
				 (๓) ก�ำหนดข้อตกลงหรือเงือ่ นไขในลักษณะสมรูก้ นั เพือ่ ให้ฝา่ ยหนึง่
ได้รับการประมูลหรือประกวดราคาสินค้าหรือบริการ หรือเพื่อมิให้ฝ่ายหนึ่ง
เข้าแข่งขันราคาในการประมูลหรือประกวดราคาสินค้าหรือบริการ
				 (๔) ก�ำหนดแบ่งท้องที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะจ�ำหน่าย
หรือลดการจ�ำหน่าย หรือซื้อสินค้าหรือบริการได้ในท้องที่น้ัน หรือก�ำหนดผู้ซื้อ
หรือผู้ขายที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะจ�ำหน่ายหรือซื้อสินค้าหรือบริการได้
โดยผู้ประกอบธุรกิจอื่นจะไม่ซื้อหรือจ�ำหน่ายหรือซื้อสินค้าหรือบริการนั้น
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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				 ทัง้ นี้ ความดังกล่าวมิให้ใช้บงั คับกับการกระท�ำระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจ
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ทางนโยบายหรืออ�ำนาจสัง่ การตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ
ประกาศก�ำหนด (มาตรา ๕๔)
๗.๕) ลักษณะต้องห้ามของการประกอบธุรกิจร่วมกับผูป้ ระกอบธุรกิจอืน่
ในการกระท�ำการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจ�ำกัดการ
แข่งขันในตลาด
					 กฎหมายได้ก�ำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบ
ธุรกิจอื่นกระท�ำการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจ�ำกัด
การแข่งขันในตลาดใดตลาดหนึ่งในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
					 (๑)		 ก�ำหนดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗.๔) (๑) (๒) หรือ (๔)
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่คู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน
					 (๒) ลดคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ตำ�่ ลงกว่าทีเ่ คยผลิตจ�ำหน่าย
หรือให้บริการ
					 (๓) แต่งตัง้ หรือมอบหมายให้บคุ คลใดแต่ผเู้ ดียวเป็นผูจ้ ำ� หน่ายสินค้า
หรือให้บริการอย่างเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน
					 (๔) ก�ำหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือการจ�ำหน่าย
สินค้าหรือการบริการเพื่อให้ปฏิบัติตามที่ตกลงกัน
					 (๕) ความตกลงร่วมกันในลักษณะอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก�ำหนด (มาตรา ๕๕)
				 แต่ความในข้อ ๗.๕) นี้ มิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้
					 (๑) การกระท� ำ ระหว่ า งผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
ทางนโยบายหรืออ�ำนาจสั่งการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
					 (๒) การตกลงร่วมกันในธุรกิจทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การพัฒนาการผลิต
การจัดจ�ำหน่ายสินค้า และการส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคนิคหรือเศรษฐกิจ
					 (๓) การตกลงร่วมกันในรูปแบบธุรกิจทีม่ สี ญั ญาระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจ
ในต่างระดับกัน โดยฝ่ายหนึง่ เป็นผูใ้ ห้ใช้สทิ ธิในสินค้าหรือบริการ เครือ่ งหมายการค้า
วิธีการด�ำเนินธุรกิจ หรือการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ และอีกฝ่ายหนึ่ง
เป็นผู้รับสิทธิซึ่งมีหน้าที่ช�ำระค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียม หรือให้ผลตอบแทนอื่นใด
ตามที่ระบุในสัญญา
					 (๔) ลักษณะข้อตกลงหรือรูปแบบธุรกิจตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง
ตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
					 ซึ่งการตกลงร่วมกันตาม (๒) และ (๓) ต้องไม่สร้างข้อจ�ำกัดที่เกิน
กว่าความจ�ำเป็นในการบรรลุประโยชน์ข้างต้น และไม่ก่อให้เกิดอ�ำนาจผูกขาด
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แนะนำ�กฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

หรือจ�ำกัดการแข่งขันในตลาดนั้นอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้
บริโภคด้วย (มาตรา ๕๖)
๗.๖) บทต้องห้ามในการกระท�ำการใด ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจ
					 กฎหมายได้กำ� หนดห้ามมิให้ผปู้ ระกอบธุรกิจกระท�ำการใด ๆ อันเป็น
ผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
					 (๑) กีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่
เป็นธรรม
					 (๒) ใช้อำ� นาจตลาดหรืออ�ำนาจต่อรองทีเ่ หนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม
					 (๓) ก�ำหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจ�ำกัดหรือขัดขวางการ
ประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม
					 (๔) กระท�ำการในลักษณะอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศก�ำหนด
(มาตรา ๕๗)
๗.๗) การท�ำนิติกรรมหรือสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
					 กฎหมายได้กำ� หนดห้ามมิให้ผปู้ ระกอบธุรกิจในประเทศท�ำนิตกิ รรม
หรือสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร อันก่อ
ให้เกิดพฤติกรรมการผูกขาดหรือจ�ำกัดการค้าอย่างไม่เป็นธรรม และส่งผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยรวม (มาตรา ๕๘)
๗.๘) หลักเกณฑ์แ ละวิธีการในการยื่นค�ำร้อ งขอต่อ คณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยเป็นการล่วงหน้า
					 เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ
อาจยื่นค�ำร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเป็นการล่วงหน้าในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
					 (๑)		 การกระท�ำของผูป้ ระกอบธุรกิจซึง่ มีอำ� นาจเหนือตลาดตามข้อ ๗.๑)
					 (๒) การประกอบธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะตามข้อ ๗.๔) ข้อ ๗.๕) ข้อ ๗.๖)
หรือข้อ ๗.๗)
					 การยื่นค�ำร้องขอดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด ซึ่งการวินิจฉัยค�ำร้องขอนั้น คณะกรรมการ
อาจก�ำหนดเงือ่ นไขใด ๆ ทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจต้องปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
นี้ได้ โดยค�ำวินิจฉัยดังกล่าวให้มีผลผูกพันเฉพาะผู้ร้องขอ และตามขอบเขต
และระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด หากต่อมาภายหลังปรากฏต่อคณะกรรมการ
ว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องขอที่ใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ไม่ถกู ต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญ หรือผูป้ ระกอบธุรกิจทีย่ นื่ ค�ำร้องไม่ได้ปฏิบตั ติ าม
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เงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการก�ำหนดดังกล่าว ให้คณะกรรมการเพิกถอนค�ำวินจิ ฉัยและ
แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ (มาตรา ๕๙)
๗.๙) ผลของการฝ่าฝืนค�ำสั่งของคณะกรรมการ
					 ในกรณีทคี่ ณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชือ่ ได้วา่ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ฝ่าฝืนหรือจะฝ่าฝืนความในข้อ ๗.๑) ข้อ ๗.๒) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่จะกระท�ำการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจซึง่ มีอำ� นาจเหนือตลาดโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการตามข้อ ๗.๔)
ข้อ ๗.๕) ข้อ ๗.๖) หรือข้อ ๗.๗) ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจสั่งเป็นหนังสือ
ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจระงับ หยุด หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงการกระท�ำนัน้ ได้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการปฏิบัติ ที่คณะกรรมการก�ำหนด ในการ
ออกค�ำสั่งนั้นคณะกรรมการอาจก�ำหนดเงื่อนไขใด ๆ เท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ โดยในค�ำสั่งให้คณะกรรมการระบุเหตุผลในการสั่ง
ทัง้ ในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและลงลายมือชือ่ ของกรรมการทีพ่ จิ ารณา
ด้วย และให้แจ้งค�ำสัง่ ภายใน ๗ วันนับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการมีคำ� สัง่ (มาตรา ๖๐
และมาตรา ๖๑)
					ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับแจ้งค�ำสั่งไม่เห็นด้วยกับค�ำสั่ง
ดังกล่าว กฎหมายให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค�ำสั่ง (มาตรา ๖๐)
					 นอกจากนี้ กฎหมายได้กำ� หนดให้ผไู้ ด้รบั แจ้งค�ำสัง่ ต้องปฏิบตั ติ าม
ค�ำสั่งดังกล่าว เว้นแต่ศาลปกครองจะได้มีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งให้ทุเลา
การบังคับตามค�ำสั่งหรือให้เพิกถอนค�ำสั่งของคณะกรรมการ (มาตรา ๖๒)
๘) พนักงานเจ้าหน้าที่ (หมวด ๔, มาตรา ๖๓ ถึงมาตรา ๖๘)
ในการปฏิบตั กิ ารตามกฎหมายนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�ำ แจ้งข้อเท็จจริงหรือท�ำค�ำชี้แจง
เป็นหนังสือ หรือให้ส่งบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ
หรือเพื่อประกอบการพิจารณา๔
(๒) เข้าไปในสถานที่ท�ำการ สถานที่ผลิต สถานที่จ�ำหน่าย สถานที่รับซื้อ
สถานทีเ่ ก็บสินค้า สถานทีใ่ ห้บริการของผูป้ ระกอบธุรกิจหรือของบุคคลใด หรือสถานทีอ่ นื่
ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้เพื่อตรวจสอบ
ให้การเป็นไปตามกฎหมายนี้ หรือเพื่อตรวจค้นและยึดหรืออายัดเอกสาร บัญชี
ทะเบียน หรือพยานหลักฐานอื่นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และด�ำเนินคดี
ในการส่งหนังสือเรียกตาม (๑) กฎหมายให้นำ� บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม.
๔
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ตามกฎหมายนี้ ในการนี้ ให้มอี ำ� นาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกบัญชี ทะเบียน
เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือจากบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
ตลอดจนสั่งให้บุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นปฏิบัติการเท่าที่จ�ำเป็น๕
(๓) เก็บหรือน�ำสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง เพื่อตรวจ
สอบหรื อ ตรวจวิ เ คราะห์ โ ดยไม่ ต ้ อ งช� ำ ระราคาสิ น ค้ า นั้ น ตามหลั ก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด (มาตรา ๖๓)
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายนี้ กฎหมายก�ำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องด้วย โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอำ� นาจเช่นเดียวกับพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา (มาตรา ๖๕
มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘)
๙) การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย (หมวด ๕, มาตรา ๖๙ ถึงมาตรา ๗๐)
กฎหมายก�ำหนดให้บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการฝ่าฝืน
ความในข้อ ๗.๑) ข้อ ๗.๒) ในกรณีทผี่ ปู้ ระกอบธุรกิจทีจ่ ะกระท�ำการรวมธุรกิจ
อันอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผูป้ ระกอบธุรกิจซึง่ มีอำ� นาจเหนือตลาด
โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการในข้อ ๗.๔) ข้อ ๗.๕) ข้อ ๗.๖) หรือข้อ ๗.๗)
มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจากผู้กระท�ำการฝ่าฝืนนั้นได้ และในการฟ้องคดี
เรียกค่าเสียหายดังกล่าว ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมหรือมูลนิธิ
ทีค่ ณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคหรือสมาชิกของสมาคมหรือมูลนิธิได้
แล้วแต่กรณี (มาตรา ๖๙)
ทั้งนี้ การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายดังกล่าว ถ้ามิได้น�ำคดีสู่ศาลภายใน
ก�ำหนด ๑ ปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายรู้หรือควรจะได้รู้ถึงเหตุดังกล่าว
ให้สิทธิในการน�ำคดีสู่ศาลเป็นอันสิ้นไป (มาตรา ๗๐)
๑๐) บทก�ำหนดโทษ (หมวด ๖, มาตรา ๗๑ ถึงมาตรา ๘๕)
๑๐.๑) โทษอาญา (ส่วนที่ ๑, มาตรา ๗๑ ถึงมาตรา ๗๙)
						 (๑)		 ผูใ้ ดพ้นจากต�ำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
หรือกรรมการมายังไม่ถึง ๒ ปี แล้วมาด�ำรงต�ำแหน่งใด ๆ ในบริษัทจ�ำกัด บริษัท
มหาชนจ� ำ กั ด หรื อ ธุ ร กิ จ อื่ น ใดซึ่ ง เป็ น คู ่ ก รณี ที่ อ ยู ่ ใ นกระบวนพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการตามความในมาตรา ๑๖ หรือผู้ใดพ้นจากต�ำแหน่งเลขาธิการ
ในกรณีตาม (๒) หากมีลักษณะเป็นการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุ
อันควรเชือ่ ว่าหากเนิน่ ช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ เอกสารหรือพยานหลักฐานดังกล่าวจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ท�ำลาย หรือท�ำให้เปลีย่ นสภาพ
ไปจากเดิม ให้ดำ� เนินการค้น ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิดได้โดยไม่ตอ้ งมีหมายค้นแต่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาว่าด้วยการค้น แต่จะเริม่ การค้นในเวลากลางคืนมิได้ เว้นแต่เป็นเวลาท�ำการของสถานทีน่ นั้ .
๕
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พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้ า พ.ศ. ๒๕๖๐

มายังไม่ถึง ๒ ปี แล้วมาด�ำรงต�ำแหน่งใด ๆ ในบริษัทจ�ำกัด บริษัทมหาชนจ�ำกัด
หรือธุรกิจอื่นใดซึ่งเป็นคู่กรณีที่อยู่ในกระบวนพิจารณาของคณะกรรมการตาม
ความในมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปีหรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (มาตรา ๗๑)
						 (๒)		 ผูใ้ ดฝ่าฝืนข้อ ๗.๑) หรือข้อ ๗.๔) ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
๒ ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของรายได้ในปีที่กระท�ำความผิด หรือทั้งจ�ำ
ทัง้ ปรับ ส�ำหรับในกรณีทเี่ ป็นการกระท�ำความผิดในปีแรกของการประกอบธุรกิจ
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ (มาตรา ๗๒)
						 (๓) ผูเ้ สียหายมีสทิ ธิรอ้ งทุกข์ในความผิดตาม (๒) ต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาตามกฎหมายนี้ แต่ไม่มีสิทธิฟ้องคดีอาญาด้วยตนเอง (มาตรา ๗๘)
						 (๔) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ข้อ ๘.๑) (๑) ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (มาตรา ๗๓)
						 (๕) ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ข้อ ๘.๑) (๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (มาตรา ๗๔)
						(๖) ผูใ้ ดไม่อำ� นวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ (มาตรา ๗๕)
						 (๗) ผูใ้ ดเปิดเผยข้อเท็จจริงเกีย่ วกับกิจการหรือการด�ำเนินงานของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจอันเป็นข้อเท็จจริงทีต่ ามปกติวสิ ยั ของผูป้ ระกอบธุรกิจจะพึงสงวนไว้
ไม่เปิดเผยซึง่ ตนได้มาหรือล่วงรูเ้ นือ่ งจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน
การด�ำเนินคดี การพิจารณาคดี หรือการด�ำเนินการของส�ำนักงาน
						 ผูใ้ ดได้มาหรือล่วงรูข้ อ้ เท็จจริงใดจากบุคคลดังกล่าว แล้วได้เปิดเผย
ข้อเท็จจริงนั้นในประการที่น่าจะเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง กฎหมายก�ำหนดให้ต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกัน (มาตรา ๗๖)
						 (๘) ในกรณีทผี่ กู้ ระท�ำความผิดเป็นนิตบิ คุ คล ถ้าการกระท�ำความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�ำของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ หรือในกรณีทบี่ คุ คล
ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�ำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�ำ
การจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�ำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
ส�ำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (มาตรา ๗๗)
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						 (๙)		 บรรดาความผิดตามกฎหมายนี้ ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจ
เปรียบเทียบได้ ในการใช้อ�ำนาจดังกล่าวคณะกรรมการอาจมอบหมายให้
เลขาธิการกระท�ำการแทนได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ช�ำระเงินค่าปรับตามจ�ำนวน
ที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
						 ทัง้ นี้ การก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าปรับทีจ่ ะเปรียบเทียบให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด (มาตรา ๗๙)
๑๐.๒) โทษทางปกครอง (ส่วนที่ ๒, มาตรา ๘๐ ถึงมาตรา ๘๕)
						 (๑)		 ผูใ้ ดฝ่าฝืนกระท�ำการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการลดการแข่งขัน
อย่างมีนัยส�ำคัญในตลาดใดตลาดหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ
ก�ำหนด ไม่แจ้งผลการรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการภายใน ๗ วันนับแต่วันที่
รวมธุรกิจตามความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง กฎหมายก�ำหนดให้ต้องช�ำระ
ค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกในอัตราไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาทต่อวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่ (มาตรา ๘๐)
						 (๒)		 ผู้ใดฝ่าฝืนโดยกระท�ำการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการ
ผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ�ำนาจเหนือตลาด โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการตามความในมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือได้รับอนุญาตให้
รวมธุรกิจแล้วแต่ไม่ด�ำเนินการตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตามความในมาตรา ๕๓ กฎหมายก�ำหนดให้ต้องช�ำระค่าปรับ
ทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ของมูลค่าธุรกรรมในการรวมธุรกิจ
(มาตรา ๘๑)
						 (๓) ผู้ใดฝ่าฝืนความในข้อ ๗.๕) ข้อ ๗.๖) หรือข้อ ๗.๗) กฎหมาย
ก�ำหนดให้ต้องช�ำระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของรายได้
ในปีที่กระท�ำความผิด ส�ำหรับกรณีที่เป็นการกระท�ำความผิดในปีแรกของการ
ประกอบธุรกิจ ให้ช�ำระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(มาตรา ๘๒)
						 (๔) ผู้ใดฝ่าฝืนค�ำสั่งของคณะกรรมการที่ได้มีค�ำสั่งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับ หยุด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกระท�ำตามความ
ในมาตรา ๖๐ กฎหมายก�ำหนดให้ช�ำระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกในอัตราไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อวันตลอดเวลา
ที่ฝ่าฝืนอยู่ (มาตรา ๘๓)
						 (๕) ในกรณีที่ผู้กระท�ำความผิดซึ่งต้องรับโทษปรับทางปกครอง
เป็นนิตบิ คุ คล ถ้าการกระท�ำความผิดของนิตบิ คุ คลนัน้ เกิดจากการสัง่ การหรือการ
กระท�ำของกรรมการ หรือผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้ า พ.ศ. ๒๕๖๐

ของนิตบิ คุ คลนัน้ หรือในกรณีทบี่ คุ คลดังกล่าวมีหน้าทีต่ อ้ งสัง่ การหรือกระท�ำการ
และละเว้นไม่สงั่ การหรือไม่กระท�ำการจนเป็นเหตุให้นติ บิ คุ คลนัน้ กระท�ำความผิด
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�ำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (มาตรา ๘๔)
						 (๖)		 ในการพิ จ ารณาออกค� ำ สั่ ง ลงโทษปรั บ ทางปกครอง
ให้คณะกรรมการค�ำนึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท�ำผิด ในกรณีที่
ผูถ้ กู ลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช�ำระค่าปรับทางปกครอง ให้นำ� บทบัญญัติ
เกีย่ วกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการบังคับตามค�ำสั่ง
หรือมีแต่ไม่สามารถด�ำเนินการบังคับทางปกครองได้ ให้คณะกรรมการมีอำ� นาจ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับช�ำระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่า
ค�ำสั่งให้ช�ำระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองมีอ�ำนาจพิจารณา
พิพากษา และบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อช�ำระ
ค่าปรับได้ (มาตรา ๘๕)
๑๑) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๘๖ ถึงมาตรา ๙๒)
บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หลั ก เกณฑ์ หรื อ ระเบี ย บที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมายนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ที่ออกตาม
กฎหมายนี้ใช้บังคับ โดยการด�ำเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ
ดังกล่าว ให้ดำ� เนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วันนับแต่วนั ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�ำเนินการได้
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (มาตรา ๙๒)
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนด ๙๐ วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
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