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หลักการและเหตุผล
  โดยที่พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ใช้บังคับ 
มาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับรูปแบบและ
พฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังการก�ากับดูแลการแข่งขัน
ทางการค้าในปัจจุบันเป็นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า ซึง่เป็นหน่วยงานทีต่ัง้ขึน้ภายในกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
จึงไม่มีความคล่องตัวและขาดความเป็นอิสระในการก�ากับดูแลการแข่งขัน 
ทางการค้า ท�าให้การก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรมไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร สมควรปรบัปรงุมาตรการในการก�ากบัดแูล
การแข่งขนัทางการค้าให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้และมอีงค์กรก�ากับดูแลการแข่งขนั
ทางการค้าที่มีความคล่องตัวและมีความเป็นอิสระ เพื่อให้ทันต่อพัฒนาการของ
รูปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   
จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

สาระส�าคัญโดยสรุป
๑) บทยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓)  
 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒

๒) ขอบเขตการใช้บังคับ (มาตรา ๔)  
 กฎหมายนี้มิให้ใช้บังคับแก่การกระท�าของ
 (๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น
 (๒)  รฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชน หรอืหน่วยงานอืน่ของรัฐ  ทัง้น้ี เฉพาะในส่วน 
ทีด่�าเนนิการตามกฎหมายหรือมติของคณะรฐัมนตรทีีม่คีวามจ�าเป็นเพือ่ประโยชน์
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ ผลประโยชน์ส่วนรวม  
หรือจัดให้มีสาธารณูปโภค

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
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 (๓) กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือชุมนุมสหกรณ์ซึ่งมีกฎหมายรับรอง  
และมีวัตถุประสงค์ด�าเนินการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
ของเกษตรกร
 (๔) ธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะก�ากับดูแลในเรื่องการแข่งขันทางการค้า

๓) บทนิยาม (มาตรา ๕)
 “ธุรกิจ” หมายความว่า กิจการอันด�าเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การประกันภัย และ
การบริการ และให้หมายความรวมถึงกิจการอื่นตามที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวง
 “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้จ�าหน่าย ผู้ผลิตเพื่อจ�าหน่าย ผู้สั่ง 
หรือน�าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจ�าหน่าย ผู ้ซื้อเพื่อผลิตหรือจ�าหน่ายต่อ 
ซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการในธุรกิจ
 “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค รวมทั้ง
เอกสารแสดงสิทธิในสิ่งของนั้น
 “บรกิาร” หมายความว่า การรบัจดัท�าการงาน การให้สทิธใิด ๆ  การให้ใช้ 
หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงิน 
หรือผลประโยชน์อื่น แต่ไม่รวมถึงการจ้างแรงงาน
 “ราคา” หมายความว่า ราคาสนิค้า และให้หมายความรวมถงึค่าตอบแทน
ส�าหรับการให้บริการด้วย
 “ตลาด” หมายความว่า ตลาดทีเ่กีย่วเนือ่งในสนิค้าหรือบรกิารชนดิเดยีวกัน 
หรือที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ โดยให้พิจารณาด้านคุณลักษณะ ราคา หรือ
วตัถปุระสงค์การใช้งานของสนิค้าหรือบรกิาร และด้านพืน้ทีใ่นการจ�าหน่ายสนิค้า
หรือให้บริการ
 “ผูป้ระกอบธรุกจิซึง่มีอ�านาจเหนอืตลาด” หมายความว่า ผูป้ระกอบธรุกจิ 
รายหนึง่หรอืหลายรายในตลาดใดตลาดหน่ึง ซ่ึงมส่ีวนแบ่งตลาดและยอดเงนิขาย 
เกนิกว่าเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการประกาศก�าหนด โดยให้น�าปัจจัยสภาพการแข่งขนั 
ของตลาดอย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่าง แล้วแต่กรณ ีมาประกอบการพจิารณา 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขาย
อย่างน้อย ๑ ครั้งภายในระยะเวลา ๓ ปีนับแต่วันออกประกาศ
 การนับส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายของผู ้ประกอบธุรกิจรายหนึ่ง 
ซึ่งมีอ�านาจเหนือตลาด ให้นับรวมส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายในตลาดใด 
ตลาดหนึง่ของบรรดาผู้ประกอบธรุกิจทีมี่ความสมัพันธ์กนัทางนโยบายหรอือ�านาจ
สั่งการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนดด้วย และให้ถือว่าบรรดา
ผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายดังกล่าวเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ซึ่งมีอ�านาจเหนือตลาด
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 “ปัจจยัสภาพการแข่งขนั” หมายความว่า จ�านวนผูป้ระกอบธรุกจิในตลาด  
จ�านวนเงินลงทุน การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญ ช่องทางการจัดจ�าหน่าย  
เครือข่ายในการประกอบธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นในการประกอบธุรกิจ 
กฎระเบียบของภาครัฐ และปัจจัยอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการแข่งขันทางการค้า
 “ส�านักงาน” หมายความว่า ส�านักงานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า
 “เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธิการ และพนักงานของ
ส�านักงานซึ่งด�ารงต�าแหน่งในระดับไม่ต�่ากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ
ปฏิบัติการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๔) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๖)
 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามกฎหมายนี้ และให ้
มีอ�านาจออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายกฎหมายน้ี  
ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และก�าหนดกิจการอ่ืนเพือ่ปฏิบตักิารตามกฎหมายนี้  
โดยกฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

๕) คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (หมวด ๑, มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๒๖)
 ๕.๑) องค์ประกอบและที่มาของคณะกรรมการ
      กฎหมายก�าหนดให้มี “คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอื่น 
อกี ๕ คน ซึง่นายกรฐัมนตรแีต่งตัง้จากบคุคลทีผ่่านการคดัเลือกโดยความเหน็ชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี๑ มีเลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยกรรมการ
ต้องเป็นผู้ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ และ 
มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ในสาขานิติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี อุตสาหกรรม การบริหารธุรกิจ การคุ้มครอง 
ผู้บริโภค หรือในสาขาอื่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการก�ากับดูแลการแข่งขัน 
ทางการค้า ซึง่การนบัระยะเวลาข้างต้นให้น�ามารวมกนัได้ (มาตรา ๗ และมาตรา ๘) 
      ท้ังน้ี กฎหมายก�าหนดให้กรรมการมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 
๔ ปี และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงสองวาระ (มาตรา ๑๓)

๑ในการแต่งตัง้กรรมการการแข่งขนัทางการค้าดงักล่าวนัน้ กฎหมายก�าหนดให้ม ี“คณะกรรมการสรรหา” คณะหนึง่ จ�านวน 
๙ คน ท�าหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธาน
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยให้คณะกรรมการสรรหาเลอืกกรรมการสรรหาคนหนึง่เป็นประธานกรรมการสรรหา ซึง่ประธาน
กรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการ โดยมีส�านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าท�าหน้าท่ี 
เป็นหน่วยงานธุรการในการด�าเนินการคัดเลือกกรรมการดังกล่าว (มาตรา ๑๑).  
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  โดยกฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้ผู้ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการด�ารงต�าแหน่งใด ๆ ในบริษัทจ�ากัด บริษัท
มหาชนจ�ากัด หรือธุรกิจอ่ืนใดซ่ึงเป็นคู ่กรณีที่อยู ่ในกระบวนพิจารณาของ 
คณะกรรมการ เว้นแต่จะได้พ้นจากต�าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (มาตรา ๑๖)  
 ๕.๒) อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
     (๑)  เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามกฎหมายนี้
     (๒)  ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
     (๓)  ก�ากบัดแูลการประกอบธรุกิจและก�าหนดแนวทางปฏบิตัเิพือ่ให้ 
มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
     (๔)  พิจารณาเรื่องร้องเรียนและสอบสวนการกระท�าความผิดตาม
กฎหมายนี้
     (๕)  พิจารณาวินิจฉัยค�าร้องขอตามข้อ ๗.๘) 
     (๖)  วางระเบียบการสืบสวนและสอบสวนของคณะอนุกรรมการ
สอบสวน
     (๗)  ประกาศแต่งต้ังพนกังานเจ้าหน้าทีเ่พือ่ปฏบิตักิารตามกฎหมายน้ี 
     (๘)  ด�าเนินคดีอาญาตามที่ผู้เสียหายร้องทุกข์ตามข้อ ๑๐.๑) (๓) 
     (๙)  พิจารณาก�าหนดโทษปรับทางปกครองตามข้อ ๑๐.๒) (๑) (๒) 
(๓) และ (๔) รวมทั้งฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
    (๑๐)  เชญิบคุคลหน่ึงบคุคลใดมาให้ข้อเทจ็จรงิ ค�าอธบิาย ค�าแนะน�า
หรือความเห็น
    (๑๑)  เสนอความเห็นและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการแข่งขันทางการค้า
    (๑๒)  ให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงานของรัฐเก่ียวกับกฎ ระเบียบ หรือ 
ค�าสั่งที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า ท�าให้เกิดการกีดกัน จ�ากัดการ
แข่งขัน หรือลดการแข่งขันทางการค้า อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่าง 
ผู้ประกอบธุรกิจ
    (๑๓)  ก�าหนดแผน กลยทุธ์ และแนวทางการบรหิารงานของส�านกังาน
    (๑๔)  ออกระเบยีบหรือข้อบงัคับเกีย่วกับโครงสร้างองค์กร การบรหิาร 
งานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการด�าเนินงานอื่น 
ของส�านักงาน
    (๑๕)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการ (มาตรา ๑๗)
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     (๑๖)  มอี�านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณาหรือปฏิบติัการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๒๐)
 ๕.๓) การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน 
      กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผูม้ส่ีวนได้เสยีและประชาชนทัว่ไปเพือ่น�าความคดิเห็นท่ีได้มาประกอบการ
พิจารณาก่อนออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการก�ากับดูแลการแข่งขัน
ทางการค้าที่มีผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไป โดยต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องและ
ประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ�าเป็นเร่งด่วน 
คณะกรรมการอาจก�าหนดระยะเวลาในการรบัฟังความคดิเหน็ให้น้อยกว่า ๓๐ วนั 
กไ็ด้ รวมถงึให้ส�านกังานจดัท�าบนัทกึสรุปผลการรบัฟังความคิดเหน็ทีป่ระกอบด้วย 
ความคิดเหน็ทีไ่ด้รบั มตหิรอืผลการพจิารณาของคณะกรรมการทีม่ต่ีอความคิดเหน็ 
ดงักล่าว พร้อมทัง้เหตผุลและแนวทางในการด�าเนินการต่อไป และเผยแพร่บนัทกึ
ดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส�านักงานด้วย (มาตรา ๑๘) 
  ๕.๔) องค์ประชุมและการลงมติ 
     การประชมุของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ และคณะอนกุรรมการ
สอบสวนน้ัน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
     โดยมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ในการลงคะแนนกรรมการ
คนหนึง่ให้มเีสยีง ๑ เสียง ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๙)  
  ๕.๕) คณะอนุกรรมการสอบสวน
       กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการ
สอบสวน” ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ โดยในแต่ละคณะประกอบด้วยผู้ซ่ึงมี
ความรูแ้ละประสบการณ์ทางคดอีาญาซึง่แต่งตัง้จากผูท้ีเ่ป็นหรอืเคยเป็นพนักงาน
อัยการ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นต�ารวจ และผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ นติศิาสตร์ พาณชิยศาสตร์ การบัญชี  
หรือสาขาอื่น ๆ ที่จ�าเป็นเป็นอนุกรรมการสอบสวน และมอบหมายพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นอนุกรรมการสอบสวนและเลขานุการ  ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการ
สอบสวนประชุมเลือกอนุกรรมการสอบสวนคนหน่ึงเป็นประธานอนุกรรมการ
สอบสวน 
     ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนมอี�านาจหน้าท่ีสบืสวนและสอบสวน
เกีย่วกบัการกระท�าความผดิตามกฎหมายนี ้และเมือ่คณะอนุกรรมการสอบสวน
เห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ท�าความเห็นพร้อมส�านวนเสนอคณะกรรมการ
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ภายใน ๑๒ เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการแต่งตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็น
ให้ขยายได้อกีไม่เกนิ ๖ เดอืน แต่ต้องบนัทกึเหตผุลและความจ�าเป็นในการขยาย
เวลาไว้ในส�านวนด้วย (มาตรา ๒๑)  
     ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายนี ้กฎหมายก�าหนดให้ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๒๔)  
  ๕.๖) กระบวนการสั่งฟ้องของคณะกรรมการ
     ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นควรสั่งฟ้องและส่งความเห็น
พร้อมส�านวนไปยังพนักงานอัยการ แต่พนักงานอัยการมีค�าสั่งไม่ฟ้อง การแย้ง 
ค�าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา ให้ประธานกรรมการเป็นผูใ้ช้อ�านาจของผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
     ในกรณีที่ประธานกรรมการแย้งค�าสั่งของพนักงานอัยการ ให้ส่ง
ส�านวนพร้อมความเห็นท่ีแย้งกันไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณา หากอัยการ
สูงสุดเห็นว่าส�านวนพร้อมความเห็นที่ประธานกรรมการส่งให้ยังไม่สมบูรณ์
พอที่จะด�าเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อด�าเนินการ 
ต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ 
ให้ประธานกรรมการและอยัการสูงสดุร่วมกนัตัง้ “คณะท�างาน” ขึน้คณะหนึง่  
ประกอบด้วยผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจ�านวนฝ่ายละเท่ากัน โดยมีอ�านาจหน้าที่ 
ในการพจิารณาพยานหลกัฐานท่ีไม่สมบรูณ์และรวบรวมพยานหลกัฐานให้สมบรูณ์ 
แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อสั่งคดีต่อไป ในการนี้ กฎหมายก�าหนดให้ส�านักงาน 
ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะท�างานดังกล่าว (มาตรา ๒๕)  
  ๕.๗) เขตอ�านาจศาล
      การฟ้องคดีอาญาและการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายนี้  
ให้อยู่ในเขตอ�านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
(มาตรา ๒๖)   

๖) ส�านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (หมวด ๒, มาตรา ๒๗ 
ถึงมาตรา ๔๙)
  ๖.๑) หน่วยธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
          กฎหมายก�าหนดให้จัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าขึน้เป็นหน่วยงานของรฐัทีไ่ม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรฐัวสิาหกจิ และ 
ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีส�านักงานแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือ
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จงัหวดัใกล้เคยีง และจะตัง้ส�านกังานสาขาขึน้ ณ ทีอ่ืน่ใดกไ็ด้ โดยกจิการของส�านักงาน 
ไม่อยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน 
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  
แต่พนักงานและลูกจ้างของส�านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่า
ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกัน
สังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน (มาตรา ๒๗)  
  ๖.๒) อ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน
     (๑)  รบัผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
     (๒)  ตดิตามพฤติกรรมของผูป้ระกอบธรุกจิทีอ่าจก่อให้เกดิการฝ่าฝืน
กฎหมายนี้และรายงานต่อคณะกรรมการ
     (๓)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสินค้า การบริการ และ
พฤติกรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและให้ความเห็น 
ในการส่งเสริม พัฒนา และก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจ
     (๔)  จัดท�าฐานข้อมูลขนาดตลาดสินค้าหรือบริการที่มีแนวโน้ม 
จะก่อให้เกิดการผูกขาดตลาดตามที่คณะกรรมการก�าหนด และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
     (๕)  รับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลใดอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายนี้  
และด�าเนนิการแสวงหาข้อเทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานในเรือ่งทีร้่องเรยีน
ให้ได้ข้อเทจ็จรงิเพยีงพอ เพือ่น�าเสนอคณะกรรมการพจิารณา  ทัง้น้ี ตามระเบยีบ
ที่คณะกรรมการก�าหนด
     (๖)  ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิใด ๆ
     (๗)  ก่อตั้งสิทธิหรือท�านิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
     (๘)  แลกเปลีย่นข้อมลู ร่วมด�าเนินการในการเจรจา ท�าความตกลงและ 
ร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับ
การด�าเนินงานของส�านักงาน
     (๙)  จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในการศึกษาอบรม
และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
    (๑๐)  ประสานงานและให้ความร่วมมอืกับส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้
    (๑๑)  รับค่าธรรมเนียมตามที่ก�าหนดในกฎหมาย และค่าตอบแทน 
ค่าบริการ หรือรายได้จากการด�าเนินงาน
    (๑๒)  เผยแพร่ผลค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อสาธารณชน
    (๑๓)  จัดท�ารายงานประจ�าปีแสดงผลงานและอุปสรรคในการ 
ด�าเนินงานของคณะกรรมการและส�านักงานเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีและเผยแพร่
ต่อสาธารณชน
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     (๑๔)  ปฏบัิตกิารตามประกาศ ระเบยีบ มตขิองคณะกรรมการ และ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
     (๑๕)  ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ
ส�านักงาน (มาตรา ๒๙)  
  ๖.๓) เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
      กฎหมายก�าหนดให้ส�านักงานมีเลขาธิการเป็นผู ้ รับผิดชอบ 
การปฏิบตังิานของส�านกังานขึน้ตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผูบ้งัคับบญัชา 
พนกังานและลกูจ้างของส�านกังาน โดยในกิจการของส�านักงานทีเ่ก่ียวกับบคุคล
ภายนอก ให้เลขาธกิารเป็นผูแ้ทนส�านกังาน ทัง้นี ้ประธานกรรมการโดยความเหน็ชอบ 
ของคณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้และถอดถอนเลขาธกิารได้ (มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑)  
      กฎหมายก�าหนดให้เลขาธิการมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๔ ปี  
โดยเลขาธกิารซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งต้ังอีกได้ แต่จะด�ารงต�าแหน่ง 
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ (มาตรา ๓๕)
 ๖.๔) อ�านาจหน้าที่ของเลขาธิการ
       (๑)  บรรจ ุแต่งตัง้ ถอดถอน เลือ่น ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง ลงโทษ 
ทางวนิยัพนกังานและลกูจ้าง ตลอดจนให้พนักงานหรือลกูจ้างออกจากต�าแหน่ง  ทัง้นี้  
ตามข้อบงัคับทีค่ณะกรรมการก�าหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานต�าแหน่งรองเลขาธกิาร 
ผู้บรหิารระดับสูง และผู้ตรวจสอบภายใน ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน
      (๒)  วางระเบยีบเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของส�านกังานโดยไม่ขดัหรอื
แย้งกับข้อบังคับหรือมติที่คณะกรรมการก�าหนด
      (๓)  ปฏบิตักิารอ่ืนใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่อง
เลขาธิการ 
  ๖.๕) บทต้องห้ามในการมส่ีวนได้เสียของเลขาธิการ และบุพการ ีคูส่มรส  
ผู้สืบสันดาน หรือบุพการีของคู่สมรสของเลขาธิการ
      เลขาธกิารต้องไม่เป็นผูม้ส่ีวนได้เสียในนติิกรรมท่ีท�ากบัส�านกังานหรอื 
ในกิจการที่กระท�าให้แก่ส�านักงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียง 
ผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ�ากัดที่กระท�าการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่าน้ัน ไม่เกินอัตราตามข้อบังคับที่ 
คณะกรรมการก�าหนด และในกรณีที่บุพการี คู่สมรส ผู้สืบสันดาน หรือบุพการี
ของคูส่มรสของเลขาธกิารกระท�าการดงักล่าว กฎหมายกใ็ห้ถอืว่าเลขาธกิารเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน
     ทัง้น้ี นิตกิรรมหรอืกจิการใดทีท่�าขึน้โดยไม่ถูกต้องตามความในข้อนี้ 
กฎหมายก�าหนดให้ไม่มีผลผูกพันส�านักงาน (มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒)  
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  ๖.๖) บทต้องห้ามภายหลังพ้นจากต�าแหน่งของเลขาธิการ 
     กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้ผู ้ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งเลขาธิการ 
ด�ารงต�าแหน่งใด ๆ ในบริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชนจ�ากัด หรือธุรกิจอื่นใดซึ่งเป็น
คูก่รณทีีอ่ยูใ่นกระบวนพิจารณาของคณะกรรมการ เว้นแต่จะได้พ้นจากต�าแหน่ง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (มาตรา ๔๓)
 ๖.๗) เงินและทรัพย์สินของส�านักงาน
      กฎหมายก�าหนดให้เงนิและทรพัย์สินในการด�าเนนิงานของส�านักงาน 
ประกอบด้วย  เงนิและทรพัย์สนิทีไ่ด้รบัโอนมาตามมาตรา ๙๑ เงินทีร่ฐับาลจ่ายให้
เป็นทนุประเดมิ เงนิอดุหนุนทัว่ไปท่ีรฐับาลจดัสรรให้ ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน 
ค่าบริการ หรือรายได้จากการด�าเนินงาน เงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้ หรือ 
เงนิอดุหนนุจากต่างประเทศรวมทัง้องค์การระหว่างประเทศ ทัง้นี ้ต้องไม่มเีงือ่นไข 
หรอืข้อผกูมัดใด ๆ  ทีอ่าจส่งผลต่อการปฏบิตังิานของคณะกรรมการหรือส�านักงาน 
และดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ  ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของส�านักงาน 
(มาตรา ๔๔)   
      โดยบรรดารายได้ท้ังปวงท่ีส�านกังานได้รบัจากการด�าเนนิงานในปี
หนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของส�านักงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับการด�าเนินงานและ
ค่าภาระต่าง ๆ  ท่ีเหมาะสม โดยไม่ต้องน�าส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดนิ (มาตรา ๔๕)  
      แต่ส�าหรบัค่าปรบัทางปกครองตามกฎหมายนี ้ให้ส�านกังานน�าส่ง 
คลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็วเมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาฟ้องคดีหรือเมื่อศาล 
มีค�าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี นอกจากนี ้ให้ทรัพย์สินของส�านักงานไม่อยู่
ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความข้ึนเป็นข้อต่อสู ้
กบัส�านกังานในเรื่องทรัพย์สนิของส�านกังานมิได ้(มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗) 

๗) การป้องกันการผูกขาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรม (หมวด ๓, มาตรา ๕๐ ถึง
มาตรา ๖๒)
 ๗.๑) บทต้องห้ามของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ�านาจเหนือตลาด
      กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมใิห้ผูป้ระกอบธรุกิจซึง่มอี�านาจเหนือตลาด
กระท�าการในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
      (๑)  ก�าหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินค้าหรือค่าบริการ
อย่างไม่เป็นธรรม
     (๒)  ก�าหนดเงือ่นไขในลกัษณะทีไ่ม่เป็นธรรมให้ผูป้ระกอบธรุกจิอืน่
ซึง่เป็นคูค้่าของตนต้องจ�ากัดการบรกิาร การผลติ การซ้ือ หรอืการจ�าหน่ายสินค้า 
หรอืต้องจ�ากดัโอกาสในการเลอืกซ้ือหรอืขายสนิค้า การได้รบัหรอืให้บรกิาร หรอื
ในการจัดหาสินเชื่อจากผู้ประกอบธุรกิจอื่น
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     (๓)  ระงบั ลด หรือจ�ากดัการบรกิาร การผลิต การซือ้ การจ�าหน่าย 
การส่งมอบ การน�าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ท�าลาย 
หรอืท�าให้เสยีหายซ่ึงสนิค้า  ทัง้นี ้เพ่ือลดปรมิาณให้ต�า่กว่าความต้องการของตลาด
     (๔)  แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอ่ื้นโดยไม่มเีหตุผลอันสมควร 
(มาตรา ๕๐)  
  ๗.๒) หลักเกณฑ์ในการรวมธุรกิจ
     ผู ้ประกอบธุรกิจที่กระท�าการรวมธุรกิจ๒ อันอาจก่อให้เกิดการ 
ลดการแข่งขันอย่างมีนัยส�าคัญในตลาดใดตลาดหน่ึงซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด๓ ต้องแจ้งผลการรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการ
ภายใน ๗ วนันบัแต่วันทีร่วมธุรกิจ โดยผูป้ระกอบธรุกิจท่ีจะกระท�าการรวมธรุกจิ 
อนัอาจก่อให้เกดิการผกูขาดหรอืการเป็นผู้ประกอบธรุกิจซึง่มอี�านาจเหนอืตลาด  
กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ แต่ความดังกล่าว 
มิให้ใช้บังคับกับการรวมธุรกิจเพื่อปรับโครงสร้างภายในของผู้ประกอบธุรกิจที่มี
ความสัมพนัธ์กนัทางนโยบายหรอือ�านาจสัง่การ ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ
ประกาศก�าหนด
     โดยการแจ้งผลการรวมธุรกิจ และการขออนุญาตและการอนุญาต
การรวมธุรกิจ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก�าหนด (มาตรา ๕๑)
  ๗.๓) กระบวนการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการในกรณีท่ี 
ผู้ประกอบธุรกิจกระท�าการรวมธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ�านาจเหนือตลาดตามข้อ ๗.๒)
     ในการทีค่ณะกรรมการจะพิจารณาอนญุาตให้ผูป้ระกอบธรุกจิกระท�าการ 
รวมธุรกิจท่ีอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ�านาจ 
เหนอืตลาดข้อ ๗.๒) กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
๙๐ วนันบัแต่วนัท่ีได้รบัค�าขอ และในกรณมีคีวามจ�าเป็นทีไ่ม่อาจพจิารณาให้แล้วเสรจ็ 
ภายในก�าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๑๕ วัน โดยให้บันทึก 
เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ในการพิจารณาวินิจฉัยด้วย โดยการ

๒การรวมธุรกิจให้หมายความรวมถึง
 (๑) การทีผู่ผ้ลติรวมกบัผูผ้ลติ ผูจ้�าหน่ายรวมกบัผูจ้�าหน่าย ผูผ้ลติรวมกบัผูจ้�าหน่าย หรอืผูบ้รกิารรวมกบัผูบ้รกิาร อนัจะมผีล 

ให้สถานะของธุรกิจหนึ่งคงอยู่และอีกธุรกิจหนึ่งสิ้นสุดลงหรือเกิดเป็นธุรกิจใหม่ขึ้น
 (๒) การเข้าซ้ือสินทรัพย์ท้ังหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอื่นเพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ การอ�านวยการ หรือ 

การจัดการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
 (๓) การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ 

การอ�านวยการ หรือการจัดการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด.
๓ประกาศดังกล่าว ให้ระบุว่ามีส่วนแบ่งตลาด ยอดเงินขาย จ�านวนทุน จ�านวนหุ้น หรือจ�านวนสินทรัพย์ไม่น้อยกว่าจ�านวน

เท่าใด ไว้ด้วย.
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พิจารณาอนุญาตให้ค�านึงถึงความจ�าเป็นตามควรทางธุรกิจ ประโยชน์ต่อการ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่าง 
ร้ายแรง และการไม่กระทบต่อประโยชน์ส�าคญัอนัควรมีควรได้ของผูบ้รโิภคส่วนรวม
     ในกรณท่ีีคณะกรรมการมคี�าสัง่อนญุาต คณะกรรมการอาจก�าหนด
ระยะเวลาหรอืเงือ่นไขใด ๆ  ให้ผูป้ระกอบธรุกจิทีไ่ด้รบัอนญุาตปฏิบตัไิด้ โดยในค�าสัง่ 
อนุญาตดังกล่าวคณะกรรมการต้องระบุเหตุผลในการสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
ให้รวมธุรกจิ ทัง้ในปัญหาข้อเทจ็จรงิและข้อกฎหมาย และลงลายมอืชือ่ของกรรมการ
ที่พิจารณา และแจ้งค�าสั่งอนุญาตน้ันภายใน ๗ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการ 
มคี�าส่ัง โดยหากผูป้ระกอบธรุกจิซ่ึงได้รบัแจ้งค�าสัง่ของคณะกรรมการและไม่เห็นด้วย 
กบัค�าส่ังดงักล่าวมสีทิธฟ้ิองคดีต่อศาลปกครองภายใน ๖๐ วันนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง 
ค�าสั่ง (มาตรา ๕๒)  
     ทัง้นี ้ผูป้ระกอบธรุกจิท่ีได้รบัอนญุาตจากคณะกรรมการให้รวมธรุกจิ 
ต้องด�าเนินการตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  
ในกรณีทีมี่การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการมีอ�านาจ 
เพิกถอนค�าสั่งอนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะก�าหนดระยะเวลาให้ปฏิบัต ิ
ไว้ด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๓)  
  ๗.๔) ลักษณะต้องห้ามของการประกอบธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจ
อื่นที่แข่งขันในตลาดเดียวกันในการกระท�าการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด หรือ
ลดการแข่งขัน หรือจ�ากัดการแข่งขันในตลาด 
     กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบ
ธุรกิจอ่ืนที่แข่งขันในตลาดเดียวกันกระท�าการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด หรือ 
ลดการแข่งขัน หรือจ�ากัดการแข่งขันในตลาดน้ันในลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปนี้
     (๑)  ก�าหนดราคาซือ้หรอืราคาขายหรอืเงือ่นไขทางการค้าใด ๆ  ไม่ว่า 
ทางตรงหรือทางอ้อมที่ส่งผลต่อราคาสินค้าหรือบริการ
     (๒)  จ�ากัดปรมิาณของสนิค้าหรอืบรกิารทีผู่ป้ระกอบธุรกิจแต่ละราย
จะผลิต ซื้อ จ�าหน่าย หรือบริการตามที่ตกลงกัน
     (๓)  ก�าหนดข้อตกลงหรอืเงือ่นไขในลกัษณะสมรูกั้น เพือ่ให้ฝ่ายหนึง่ 
ได้รับการประมูลหรือประกวดราคาสินค้าหรือบริการ หรือเพื่อมิให้ฝ่ายหน่ึง 
เข้าแข่งขันราคาในการประมูลหรือประกวดราคาสินค้าหรือบริการ
     (๔)  ก�าหนดแบ่งท้องที่ที่ผู ้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะจ�าหน่าย  
หรือลดการจ�าหน่าย หรือซื้อสินค้าหรือบริการได้ในท้องที่นั้น หรือก�าหนดผู้ซื้อ
หรือผู้ขายที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะจ�าหน่ายหรือซ้ือสินค้าหรือบริการได้  
โดยผู้ประกอบธุรกิจอื่นจะไม่ซื้อหรือจ�าหน่ายหรือซื้อสินค้าหรือบริการนั้น
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     ทัง้น้ี ความดงักล่าวมใิห้ใช้บงัคบักับการกระท�าระหว่างผูป้ระกอบธรุกจิ 
ทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัทางนโยบายหรอือ�านาจสัง่การตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ
ประกาศก�าหนด (มาตรา ๕๔)  
  ๗.๕) ลักษณะต้องห้ามของการประกอบธรุกจิร่วมกบัผูป้ระกอบธรุกจิอืน่ 
ในการกระท�าการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจ�ากัดการ
แข่งขันในตลาด
     กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบ
ธุรกิจอื่นกระท�าการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจ�ากัด 
การแข่งขันในตลาดใดตลาดหนึ่งในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
     (๑)  ก�าหนดเงื่อนไขตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๗.๔) (๑) (๒) หรือ (๔) 
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่คู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน
     (๒)  ลดคณุภาพของสนิค้าหรอืบรกิารให้ต�า่ลงกว่าทีเ่คยผลติจ�าหน่าย
หรือให้บริการ
     (๓)  แต่งตัง้หรือมอบหมายให้บคุคลใดแต่ผูเ้ดยีวเป็นผูจ้�าหน่ายสนิค้า
หรือให้บริการอย่างเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน
     (๔)  ก�าหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือการจ�าหน่าย
สินค้าหรือการบริการเพื่อให้ปฏิบัติตามที่ตกลงกัน
     (๕)  ความตกลงร่วมกันในลักษณะอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก�าหนด (มาตรา ๕๕)  
     แต่ความในข้อ ๗.๕) นี้ มิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้
     (๑)  การกระท�าระหว่างผู ้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กัน 
ทางนโยบายหรืออ�านาจสั่งการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
     (๒)  การตกลงร่วมกนัในธรุกจิทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่การพฒันาการผลติ  
การจดัจ�าหน่ายสินค้า และการส่งเสรมิให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคนิคหรอืเศรษฐกจิ
     (๓)  การตกลงร่วมกนัในรปูแบบธรุกจิทีม่สีญัญาระหว่างผูป้ระกอบธรุกิจ 
ในต่างระดบักัน โดยฝ่ายหน่ึงเป็นผูใ้ห้ใช้สทิธใินสนิค้าหรอืบรกิาร เครือ่งหมายการค้า 
วิธีการด�าเนินธุรกิจ หรือการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ และอีกฝ่ายหนึ่ง 
เป็นผู้รับสิทธิซึ่งมีหน้าที่ช�าระค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียม หรือให้ผลตอบแทนอื่นใด
ตามที่ระบุในสัญญา
     (๔)  ลกัษณะข้อตกลงหรอืรปูแบบธรุกจิตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง 
ตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
     ซึ่งการตกลงร่วมกันตาม (๒) และ (๓) ต้องไม่สร้างข้อจ�ากัดที่เกิน 
กว่าความจ�าเป็นในการบรรลุประโยชน์ข้างต้น และไม่ก่อให้เกิดอ�านาจผูกขาด 
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หรือจ�ากัดการแข่งขันในตลาดนั้นอย่างมีนัยส�าคัญ โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้
บริโภคด้วย (มาตรา ๕๖) 
  ๗.๖) บทต้องห้ามในการกระท�าการใด ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจ
     กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมใิห้ผู้ประกอบธุรกิจกระท�าการใด ๆ  อนัเป็น
ผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปนี้
     (๑)  กีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่
เป็นธรรม
     (๒)  ใช้อ�านาจตลาดหรอือ�านาจต่อรองท่ีเหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม
     (๓)  ก�าหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจ�ากัดหรือขัดขวางการ
ประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม
     (๔)  กระท�าการในลกัษณะอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการประกาศก�าหนด 
(มาตรา ๕๗)  
  ๗.๗) การท�านิติกรรมหรือสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
      กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมใิห้ผูป้ระกอบธรุกจิในประเทศท�านิตกิรรม
หรือสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร อันก่อ
ให้เกดิพฤตกิรรมการผกูขาดหรอืจ�ากัดการค้าอย่างไม่เป็นธรรม และส่งผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยรวม (มาตรา ๕๘)  
  ๗.๘) หลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนค�าร้องขอต่อคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยเป็นการล่วงหน้า
     เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ 
อาจยื่นค�าร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเป็นการล่วงหน้าในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
     (๑)  การกระท�าของผูป้ระกอบธรุกจิซ่ึงมอี�านาจเหนือตลาดตามข้อ ๗.๑)
     (๒)  การประกอบธรุกจิทีม่ลีกัษณะตามข้อ ๗.๔) ข้อ ๗.๕) ข้อ ๗.๖) 
หรือข้อ ๗.๗)
     การยื่นค�าร้องขอดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด ซึ่งการวินิจฉัยค�าร้องขอน้ัน คณะกรรมการ 
อาจก�าหนดเงือ่นไขใด ๆ  ทีผู่ป้ระกอบธรุกิจต้องปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
นี้ได้ โดยค�าวินิจฉัยดังกล่าวให้มีผลผูกพันเฉพาะผู้ร้องขอ และตามขอบเขต 
และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก�าหนด หากต่อมาภายหลงัปรากฏต่อคณะกรรมการ 
ว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องขอท่ีใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
ไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระส�าคญั หรอืผูป้ระกอบธรุกจิทีย่ืน่ค�าร้องไม่ได้ปฏบิตัติาม 
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เงือ่นไขทีค่ณะกรรมการก�าหนดดังกล่าว ให้คณะกรรมการเพิกถอนค�าวินิจฉยัและ
แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ (มาตรา ๕๙)  
  ๗.๙) ผลของการฝ่าฝืนค�าสั่งของคณะกรรมการ
      ในกรณทีีค่ณะกรรมการมีหลกัฐานอนัควรเช่ือได้ว่าผูป้ระกอบธรุกจิ 
ฝ่าฝืนหรือจะฝ่าฝืนความในข้อ ๗.๑) ข้อ ๗.๒) ในกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่จะกระท�าการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบ
ธรุกจิซึง่มีอ�านาจเหนอืตลาดโดยไม่ได้รบัอนญุาตจากคณะกรรมการตามข้อ ๗.๔) 
ข้อ ๗.๕) ข้อ ๗.๖) หรือข้อ ๗.๗) ให้คณะกรรมการมีอ�านาจสั่งเป็นหนังสือ 
ให้ผูป้ระกอบธรุกจิระงับ หยดุ หรอืแก้ไขเปลีย่นแปลงการกระท�าน้ันได้ ตามหลกัเกณฑ์  
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการปฏิบัติ ที่คณะกรรมการก�าหนด ในการ
ออกค�าส่ังนั้นคณะกรรมการอาจก�าหนดเงื่อนไขใด ๆ เท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ โดยในค�าสั่งให้คณะกรรมการระบุเหตุผลในการสั่ง
ทัง้ในปัญหาข้อเทจ็จรงิและข้อกฎหมายและลงลายมอืชือ่ของกรรมการทีพ่จิารณา
ด้วย และให้แจ้งค�าสัง่ภายใน ๗ วนันับแต่วนัทีค่ณะกรรมการมคี�าสัง่ (มาตรา ๖๐ 
และมาตรา ๖๑)   
      ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับแจ้งค�าส่ังไม่เห็นด้วยกับค�าส่ัง 
ดังกล่าว กฎหมายให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที ่
ได้รับแจ้งค�าสั่ง (มาตรา ๖๐)  
      นอกจากนี ้กฎหมายได้ก�าหนดให้ผูไ้ด้รบัแจ้งค�าสัง่ต้องปฏบิตัติาม 
ค�าส่ังดังกล่าว เว้นแต่ศาลปกครองจะได้มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งให้ทุเลา  
การบังคับตามค�าสั่งหรือให้เพิกถอนค�าสั่งของคณะกรรมการ (มาตรา ๖๒)   

๘) พนักงานเจ้าหน้าที ่(หมวด ๔, มาตรา ๖๓ ถึงมาตรา ๖๘)
 ในการปฏบิตักิารตามกฎหมายน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่อี�านาจดงัต่อไปนี้
 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�า แจ้งข้อเท็จจริงหรือท�าค�าชี้แจง
เป็นหนังสือ หรือให้ส่งบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ
หรือเพื่อประกอบการพิจารณา๔ 
 (๒) เข้าไปในสถานที่ท�าการ สถานที่ผลิต สถานที่จ�าหน่าย สถานที่รับซื้อ 
สถานท่ีเกบ็สินค้า สถานทีใ่ห้บรกิารของผูป้ระกอบธุรกิจหรอืของบคุคลใด หรอืสถานทีอ่ืน่ 
ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายน้ีเพื่อตรวจสอบ 
ให้การเป็นไปตามกฎหมายนี้ หรือเพื่อตรวจค้นและยึดหรืออายัดเอกสาร บัญชี 
ทะเบียน หรือพยานหลักฐานอื่นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และด�าเนินคดี 

๔ในการส่งหนงัสอืเรยีกตาม (๑) กฎหมายให้น�าบทบญัญตัเิกีย่วกบัการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม.
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ตามกฎหมายน้ี ในการนี ้ให้มอี�านาจสอบถามข้อเทจ็จรงิ หรอืเรยีกบญัช ีทะเบยีน  
เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือจากบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง  
ตลอดจนสั่งให้บุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นปฏิบัติการเท่าที่จ�าเป็น๕ 
 (๓) เก็บหรือน�าสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง เพื่อตรวจ
สอบหรือตรวจวิเคราะห์โดยไม่ต้องช�าระราคาสินค้านั้น ตามหลักเกณฑ  ์
ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด (มาตรา ๖๓) 
 ในการปฏิบตัหิน้าทีต่ามกฎหมายน้ี กฎหมายก�าหนดให้พนกังานเจ้าหน้าที่
ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องด้วย โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา และมอี�านาจเช่นเดียวกบัพนกังาน
ฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (มาตรา ๖๕ 
มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘)    

๙) การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย (หมวด ๕, มาตรา ๖๙ ถึงมาตรา ๗๐)
 กฎหมายก�าหนดให้บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการฝ่าฝืน
ความในข้อ ๗.๑) ข้อ ๗.๒) ในกรณท่ีีผูป้ระกอบธรุกจิท่ีจะกระท�าการรวมธรุกจิ 
อนัอาจก่อให้เกดิการผกูขาดหรอืการเป็นผู้ประกอบธรุกิจซึง่มอี�านาจเหนอืตลาด 
โดยไม่ได้รบัอนญุาตจากคณะกรรมการในข้อ ๗.๔) ข้อ ๗.๕) ข้อ ๗.๖) หรอืข้อ ๗.๗) 
มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจากผู้กระท�าการฝ่าฝืนนั้นได้ และในการฟ้องคดี
เรียกค่าเสียหายดังกล่าว ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมหรือมูลนิธ ิ
ทีค่ณะกรรมการคุม้ครองผู้บรโิภครบัรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคหรือสมาชิกของสมาคมหรือมูลนิธิได้ 
แล้วแต่กรณี (มาตรา ๖๙) 
 ทั้งนี้ การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายดังกล่าว ถ้ามิได้น�าคดีสู่ศาลภายใน 
ก�าหนด ๑ ปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายรู้หรือควรจะได้รู้ถึงเหตุดังกล่าว  
ให้สิทธิในการน�าคดีสู่ศาลเป็นอันสิ้นไป (มาตรา ๗๐)  

๑๐) บทก�าหนดโทษ (หมวด ๖, มาตรา ๗๑ ถึงมาตรา ๘๕)
 ๑๐.๑) โทษอาญา (ส่วนที่ ๑, มาตรา ๗๑ ถึงมาตรา ๗๙)
      (๑)  ผูใ้ดพ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการมายังไม่ถึง ๒ ปี แล้วมาด�ารงต�าแหน่งใด ๆ ในบริษัทจ�ากัด บริษัท
มหาชนจ�ากัด หรือธุรกิจอ่ืนใดซ่ึงเป็นคู ่กรณีที่อยู ่ในกระบวนพิจารณาของ 
คณะกรรมการตามความในมาตรา ๑๖ หรือผู้ใดพ้นจากต�าแหน่งเลขาธิการ 

๕ในกรณีตาม (๒) หากมีลักษณะเป็นการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุ
อนัควรเช่ือว่าหากเน่ินช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ เอกสารหรือพยานหลกัฐานดงักล่าวจะถกูยกัย้าย ซกุซ่อน ท�าลาย หรอืท�าให้เปล่ียนสภาพ
ไปจากเดมิ ให้ด�าเนนิการค้น ยดึหรอือายดัเอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าความผดิได้โดยไม่ต้องมหีมายค้นแต่ต้องปฏบิตัิ
ตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น แต่จะเริม่การค้นในเวลากลางคนืมไิด้ เว้นแต่เป็นเวลาท�าการของสถานทีน่ัน้.
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มายังไม่ถึง ๒ ปี แล้วมาด�ารงต�าแหน่งใด ๆ ในบริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชนจ�ากัด 
หรือธุรกิจอื่นใดซ่ึงเป็นคู่กรณีที่อยู่ในกระบวนพิจารณาของคณะกรรมการตาม
ความในมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกิน ๑ ปีหรอืปรบัไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา ๗๑)
      (๒)  ผูใ้ดฝ่าฝืนข้อ ๗.๑)  หรอืข้อ ๗.๔) ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 
๒ ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของรายได้ในปีที่กระท�าความผิด หรือทั้งจ�า 
ทัง้ปรบั ส�าหรบัในกรณทีีเ่ป็นการกระท�าความผดิในปีแรกของการประกอบธรุกจิ 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�า
ทั้งปรับ (มาตรา ๗๒)  
      (๓)  ผูเ้สยีหายมสีทิธร้ิองทกุข์ในความผดิตาม (๒) ต่อคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาตามกฎหมายนี้ แต่ไม่มีสิทธิฟ้องคดีอาญาด้วยตนเอง (มาตรา ๗๘)  
      (๔)  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
ข้อ ๘.๑) (๑) ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา ๗๓)  
      (๕)  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
ข้อ ๘.๑) (๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรอืปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา ๗๔)   
      (๖)  ผูใ้ดไม่อ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที ่ต้องระวางโทษ 
จ�าคกุไม่เกนิ ๑ เดอืน หรอืปรบัไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั (มาตรา ๗๕)   
      (๗)  ผูใ้ดเปิดเผยข้อเทจ็จรงิเกีย่วกับกจิการหรอืการด�าเนินงานของ
ผูป้ระกอบธรุกจิอนัเป็นข้อเทจ็จรงิทีต่ามปกติวสัิยของผูป้ระกอบธรุกจิจะพงึสงวนไว้ 
ไม่เปิดเผยซึง่ตนได้มาหรือล่วงรูเ้นือ่งจากการปฏบิตัติามกฎหมายนี ้ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน
การด�าเนินคดี การพิจารณาคดี หรือการด�าเนินการของส�านักงาน 
      ผูใ้ดได้มาหรอืล่วงรูข้้อเทจ็จริงใดจากบคุคลดงักล่าว แล้วได้เปิดเผย
ข้อเท็จจริงนั้นในประการที่น่าจะเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง กฎหมายก�าหนดให้ต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกัน (มาตรา ๗๖)  
      (๘)  ในกรณทีีผู่ก้ระท�าความผดิเป็นนิตบิคุคล ถ้าการกระท�าความผดิ 
ของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของกรรมการ หรือผู้จัดการ 
หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของนติบิคุคลนัน้ หรอืในกรณทีีบ่คุคล
ดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องสั่งการหรือกระท�าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�า
การจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
ส�าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (มาตรา ๗๗)  

13-120-MAC6.indd   118 10/27/17   1:12 PM



แนะนำ�กฎหม�ยใหม่และกฎหม�ยที่น่�สนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๐ 119จุลนิติ

      (๙)  บรรดาความผิดตามกฎหมายน้ี ให้คณะกรรมการมีอ�านาจ
เปรียบเทียบได้ ในการใช้อ�านาจดังกล่าวคณะกรรมการอาจมอบหมายให้
เลขาธิการกระท�าการแทนได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ช�าระเงินค่าปรับตามจ�านวน 
ที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก�าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
      ทัง้น้ี การก�าหนดจ�านวนเงนิค่าปรบัทีจ่ะเปรยีบเทยีบให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด (มาตรา ๗๙)  
 ๑๐.๒) โทษทางปกครอง (ส่วนที่ ๒, มาตรา ๘๐ ถึงมาตรา ๘๕)
      (๑)  ผูใ้ดฝ่าฝืนกระท�าการรวมธรุกจิอนัอาจก่อให้เกดิการลดการแข่งขัน
อย่างมีนัยส�าคัญในตลาดใดตลาดหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ
ก�าหนด ไม่แจ้งผลการรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการภายใน ๗ วันนับแต่วันที ่
รวมธุรกิจตามความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง กฎหมายก�าหนดให้ต้องช�าระ 
ค่าปรบัทางปกครองในอตัราไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอกีในอตัราไม่เกนิ 
๑๐,๐๐๐ บาทต่อวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่ (มาตรา ๘๐)   
      (๒)  ผู ้ใดฝ่าฝืนโดยกระท�าการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการ
ผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ�านาจเหนือตลาด โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการตามความในมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือได้รับอนุญาตให้ 
รวมธุรกิจแล้วแต่ไม่ด�าเนินการตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตามความในมาตรา ๕๓ กฎหมายก�าหนดให้ต้องช�าระค่าปรับ 
ทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ของมูลค่าธุรกรรมในการรวมธุรกิจ 
(มาตรา ๘๑)   
      (๓)  ผู้ใดฝ่าฝืนความในข้อ ๗.๕) ข้อ ๗.๖) หรือข้อ ๗.๗) กฎหมาย
ก�าหนดให้ต้องช�าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของรายได้
ในปีที่กระท�าความผิด ส�าหรับกรณีที่เป็นการกระท�าความผิดในปีแรกของการ
ประกอบธุรกิจ ให้ช�าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๘๒)  
      (๔)  ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของคณะกรรมการที่ได้มีค�าสั่งเป็นหนังสือ 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับ หยุด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกระท�าตามความ
ในมาตรา ๖๐ กฎหมายก�าหนดให้ช�าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน 
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรบัอีกในอัตราไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อวันตลอดเวลา
ที่ฝ่าฝืนอยู่ (มาตรา ๘๓)  
      (๕)  ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดซ่ึงต้องรับโทษปรับทางปกครอง
เป็นนติบิคุคล ถ้าการกระท�าความผดิของนติบิคุคลนัน้เกดิจากการสัง่การหรอืการ 
กระท�าของกรรมการ หรอืผูจั้ดการ หรือบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิงาน 
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ของนติิบุคคลนัน้ หรอืในกรณทีีบ่คุคลดงักล่าวมหีน้าทีต้่องสัง่การหรอืกระท�าการ
และละเว้นไม่สัง่การหรอืไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิตบิคุคลน้ันกระท�าความผดิ 
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (มาตรา ๘๔)  
      (๖)  ในการพิจารณาออกค�าสั่ งลงโทษปรับทางปกครอง  
ให้คณะกรรมการค�านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท�าผิด ในกรณีที่ 
ผูถ้กูลงโทษปรบัทางปกครองไม่ยอมช�าระค่าปรบัทางปกครอง ให้น�าบทบญัญตัิ
เก่ียวกบัการบงัคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวธีิปฏบิตัริาชการทางปกครอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ด�าเนินการบังคับตามค�าสั่ง 
หรอืมแีต่ไม่สามารถด�าเนนิการบงัคับทางปกครองได้ ให้คณะกรรมการมอี�านาจ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับช�าระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่า
ค�าสั่งให้ช�าระค่าปรับน้ันชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณา
พิพากษา และบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อช�าระ 
ค่าปรับได้ (มาตรา ๘๕)   

๑๑) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๘๖ ถึงมาตรา ๙๒) 
  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือระเบียบที่ออกตาม 
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน 
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 
กับกฎหมายน้ี จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ที่ออกตาม 
กฎหมายนี้ใช้บังคับ โดยการด�าเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ
ดังกล่าว ให้ด�าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๖๕ วนันับแต่วนัที ่๕ ตลุาคม ๒๕๖๐ 
หากไม่สามารถด�าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม่อาจด�าเนินการได ้
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (มาตรา ๙๒) 
 

หมายเหตุ :-  
   • พระราชบัญญตันิีใ้ห้ใช้บงัคับเมือ่พ้นก�าหนด ๙๐ วนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
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