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พระราชบัญญัติ 
การแขงขันทางการคา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา โดยปรับปรุง

หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันการผูกขาดซึ่งบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการกําหนดราคาสินคา
และปองกันการผูกขาด 

 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ 
และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา 

พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี ้
“ธุรกิจ” หมายความวา กิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

การเงิน การประกันภัย และการบริการ และใหหมายความรวมถึงกิจการอื่นที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง 
                                                 

๑ รก.๒๕๔๒/๒๒ก/๗/๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ 
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“การเงิน” หมายความวา  การธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชย ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกจิเงินทุน 
ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และธุรกิจหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย 

“ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา  ผูจําหนาย ผูผลิตเพื่อจําหนาย ผูส่ังหรือ
นําเขามาในราชอาณาจักรเพือ่จําหนาย หรือผูซ้ือเพื่อผลิตหรือจําหนายตอซึ่งสินคาหรือผูใหบริการ
ในธุรกิจ 

“สินคา” หมายความวา  สิ่งของที่อาจใชในการอุปโภคหรือบริโภค รวมท้ัง
เอกสารแสดงสิทธิในสิ่งของ 

“บริการ” หมายความวา  การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใดๆ การใหใชหรือให
ประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอื่น แตไม
รวมถึงการจางแรงงาน 

“ราคา” หมายความวา  ราคาสินคา และใหหมายความรวมถึงคาตอบแทน
สําหรับการใหบริการดวย 

“ผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด” หมายความวา  ผูประกอบธุรกิจราย
หนึ่งหรือหลายรายในตลาดสินคาใดสินคาหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งมีสวนแบงตลาดและ
ยอดเงินขายเกินกวาที่คณะกรรมการกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ท้ังน้ี โดยใหพิจารณาสภาพการแขงขันของตลาดดวย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการการแขงขันทางการคา 
“กรรมการ” หมายความวา  กรรมการการแขงขันทางการคา 
“เลขาธิการ” หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการการแขงขันทางการคา 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  ขาราชการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี ้
“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินีมิ้ใหใชบังคับแกการกระทําของ 
(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น 
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
(๓) กลุมเกษตรกร สหกรณหรือชุมนุมสหกรณซึ่งมีกฎหมายรับรอง และมี

วัตถุประสงคดําเนินการทางธุรกิจเพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
(๔) ธุรกิจตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งอาจกําหนดใหยกเวนการใชบังคับ

ทั้งฉบับหรือแตเฉพาะบทบัญญัติหนึ่งบทบัญญัติใดของพระราชบัญญัตินี้ก็ได 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

เวนแตในสวนที่เปนกิจการในทางการเงิน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและรัฐมนตรีวาการ
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กระทรวงการคลังรักษาการรวมกัน และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และออกประกาศตามบทแหงพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการการแขงขันทางการคา 
   

 
มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการการแขงขันทางการคา ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนรองประธานกรรมการ ปลัด
กระทรวงการคลัง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณทางนิติศาสตร เศรษฐศาสตร 
พาณิชยศาสตร การบริหารธุรกิจหรือการบริหารราชการแผนดิน มีจํานวนไมนอยกวาแปดคนแต
ไมเกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยตองแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งเปนกรรมการ และใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗  ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงจะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตองไมเปนขาราชการ

การเมือง ผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการ
บริหารพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๘  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑) เสนอแนะตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) ประกาศกําหนดสวนแบงตลาดและยอดเงินขายของธุรกิจใดที่ถือวาผู

ประกอบธุรกิจท่ีอยูในเกณฑดังกลาวเปนผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด 
(๓) พิจารณาเรื่องรองเรียนตามมาตรา ๑๘ (๕) 
(๔) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเก็บหรือนําสินคาไปเปนตัวอยางเพื่อ

ตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะหตามมาตรา ๑๙ (๓) 
(๕) ออกประกาศกําหนดสวนแบงตลาด ยอดเงินขาย จํานวนทุน จํานวนหุน 

หรือจํานวนสินทรัพยตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง 
(๖) ส่ังการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ใหผูประกอบธุรกิจระงับ หยุด หรอื 

แกไขเปลี่ยนแปลงการกระทํา 
(๗) ออกประกาศกําหนดแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต

กระทําการรวมธุรกิจ หรือรวมกันลดหรือจํากัดการแขงขันตามมาตรา ๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) พิจารณาคําขออนุญาตกระทําการรวมธุรกิจ หรือรวมกันลดหรือจํากัดการ
แขงขันที่ยื่นตามมาตรา ๓๕ 

(๙) เชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือ
ความเห็น 

(๑๐) สอดสองและเรงรัดคณะอนุกรรมการสอบสวนในการสอบสวนการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้ 

(๑๑) กําหนดหลักเกณฑสําหรับการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาที่เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี ้

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการ 

(๑๓) พิจารณาดําเนินคดีอาญาตามที่ผูเสียหายรองทุกขตามมาตรา ๕๕ 
 
มาตรา ๙  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ

สองป 
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อ
ดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

 
มาตรา ๑๐  ใหนําความในมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ 

มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบังคับกับการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การพนจาก
ตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิและการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม และใหกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ ดวย 

 
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอ

ความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ไดรับมอบหมายแลวรายงาน
ตอคณะกรรมการก็ได 

 
มาตรา ๑๒  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องขึ้น

คณะหนึ่งหรือหลายคณะ โดยในแตละคณะประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวของ และมี
ความรูและประสบการณดานตางๆ เชน นิติศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เภสัชศาสตร 
เกษตรศาสตร เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร การบัญชี หรือการบริหารธุรกิจ มีจํานวนไมนอยกวา
ส่ีคนแตไมเกินหกคน เปนอนุกรรมการ และใหผูแทนกรมการคาภายในเปนอนุกรรมการและ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เลขานุการ 
ใหคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน

อนุกรรมการ 
 
มาตรา ๑๓  ใหคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมีหนาที่พิจารณาเสนอ

ความเห็นตอคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมายในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) เรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชอํานาจเหนือตลาด การรวมธุรกิจ การลดหรือ

การจํากัดการแขงขันตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ 
(๒) การพิจารณาคําขออนุญาตใหมีการรวมธุรกิจ การลดหรือจํากัดการแขงขัน

ตามมาตรา ๓๗ 
(๓) เรื่องอื่นตามท่ีคณะกรรมการขอใหพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยาง

หนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ คณะอนุกรรมการเชีย่วชาญเฉพาะเรื่องอาจ

เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็
ได 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมี
อํานาจมีหนังสือเรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได 

 
มาตรา ๑๔  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง

หรอืหลายคณะ โดยในแตละคณะประกอบดวยผูซึ่งมีความรูและประสบการณทางคดีอาญาหนึ่ง
คน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการตํารวจ หรือขาราชการอัยการ และขาราชการซึ่งมีความรูและ
ประสบการณทางเศรษฐศาสตร นิติศาสตร พาณิชยศาสตร เกษตรศาสตร หรือการบัญชี อีกไม
เกินสี่คนเปนอนุกรรมการ และใหผูแทนกรมการคาภายในเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนมีอํานาจหนาท่ีสืบสวนและสวบสวนเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อไดดําเนินการแลวใหเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป 

ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
อนุกรรมการ 

 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหกรรมการและ

อนุกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๔ มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นควรสั่งฟองไปยังพนักงานอัยการ 
การแยงคําส่ังไมฟองของพนักงานอัยการตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให
ประธานกรรมการเปนผูใชอํานาจของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแต
กรณี 

 
มาตรา ๑๗  ใหนําความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับ

คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง และคณะอนุกรรมการสอบสวนโดย
อนุโลม 

 
หมวด ๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา 
   

 
มาตรา ๑๘  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาขึ้นใน

กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย โดยมีอธิบดีกรมการคาภายในเปนเลขาธิการเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานและมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ และ
คณะอนุกรรมการซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้ง 

(๒) กําหนดระเบียบเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ
การแขงขันทางการคา 

(๓) ติดตามความเคลื่อนไหวและสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจแลว
รายงานตอคณะกรรมการ 

(๔) ศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับสินคา การบริการ และพฤติกรรมในการ
ประกอบธุรกิจ รวมท้ังเสนอแนะแนวทางและใหความเห็นในการปองกันการใชอํานาจเหนือตลาด 
การรวมธุรกิจ การลดและการจํากัดการแขงขันในการประกอบธุรกิจตอคณะกรรมการ 

(๕) รับเรื่องรองเรียนที่บุคคลใดอางวาไดมีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้และ
พิจารณากลั่นกรองเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา  ท้ังน้ี ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๖) ประสานกับสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี ้

(๗) ปฏิบัติการตามประกาศ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการ และปฏิบัติการ
ตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ หรือคณะอนุกรรมการซ่ึงคณะกรรมการ
แตงตั้งมอบหมาย 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงานเจาหนาท่ีมี
อํานาจดังตอไปนี ้

(๑) มีหนงัสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา แจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปน
หนังสือ หรือใหสงบัญชี ทะเบยีน เอกสาร หรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการ
พิจารณา 

(๒) เขาไปในสถานที่ทําการ สถานท่ีผลิต สถานที่จําหนาย สถานที่รับซื้อ สถานท่ี
เก็บสินคา สถานที่ใหบริการของผูประกอบธุรกิจหรือของบุคคลใด หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีมีเหตุอันควร
สงสัยวาจะมีการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจสอบใหการเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อตรวจคนและยึดพยานหลักฐานหรือทรัพยสินท่ีอาจริบไดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมตองมีหมายคนในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําในสถานที่ 
(ข) บุคคลท่ีไดกระทําความผิดซ่ึงหนา ขณะท่ีถูกไลจับหนีเขาไปหรือมีเหตุอัน

แนนแฟนควรสงสัยวาไดซุกซอนในสถานที่ 
(ค) เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาพยานหลักฐาน หรือทรัพยสินท่ีอาจริบได

ตามพระราชบัญญัตินี้อยูในสถานที่ ประกอบทั้งตองมีเหตุอันควรเชื่อวา เนื่องจากการเนิ่นชากวา
จะเอาหมายคนมาได พยานหลักฐานหรือทรัพยสินจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําให
เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(ง) เม่ือผูจะตองถูกจับเปนเจาของสถานที่ และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับได
โดยไมตองมีหมาย 

ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรอื
หลักฐานอื่นจากผูประกอบธุรกิจ หรือจากบุคคลซึ่งเกี่ยวของ ตลอดจนสั่งใหบุคคลดังกลาวซึ่งอยู
ในสถานที่นั้นปฏิบัติการเทาที่จําเปน 

(๓) เก็บหรือนําสินคาในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยาง เพื่อตรวจสอบหรือ
ตรวจวิเคราะหโดยไมตองชําระราคาสินคานั้น ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) อายัดเอกสาร บัญช ีทะเบียน หรือหลักฐานเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 
และดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของ

อํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอ
บุคคลซ่ึงเก่ียวของ 

บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๒๒  หนังสือเรียกตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม มาตรา ๑๙ (๑) หรือมาตรา 

๔๔ (๓) ใหพนักงานเจาหนาท่ีนําสง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทําการของบุคคล ซึ่งระบุไวใน
หนงัสือเรียก ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น 
หรือจะสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได 

ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีนําสงตามวรรคหนึ่งแลว แตบุคคลซ่ึงระบุไวใน
หนังสือเรียกปฏิเสธไมยอมรับหนังสือเรียกโดยปราศจากเหตุอันสมควร ใหพนักงานเจาหนาท่ี
ขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไปเปนพยาน เพื่อวางหนังสือเรียกไว ณ ที่นั้น แตถาไมพบ
บุคคลซึ่งระบุไวในหนังสือเรียก ณ ภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทําการของบุคคลนั้น จะสงใหแกบุคคลใด 
ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวซึ่งอยูหรือทํางานในบานเรือนหรือสถานที่ทําการนั้นก็ได และถาไมพบบุคคล
ใดหรือพบแตไมมีบุคคลใดยอมรับไวแทน ใหปดหนังสือเรียกนั้นไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา
หรือสถานที่ทําการนั้นตอหนาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ไปเปนพยาน 

เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวใหถือวา
บุคคลซึ่งระบุไวหนังสือเรียกไดรับหนังสือเรียกนั้นแลว ถาเปนการปดหนังสือเรียกใหถือวาไดรับ
หนังสือเรียกนั้นเมื่อครบกําหนดหาวันนับแตวันปดหนังสือเรียก แตถาเปนการสงโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหถือวาไดรับหนังสือเรียกนั้นเมื่อครบกําหนดหาวันนับแตวันรับ 

 
มาตรา ๒๓  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ กรรมการ

พิจารณาอุทธรณ อนุกรรมการ เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๒๔  เพื่อประโยชนในการจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามความในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

การจบักุมผูกระทําความผิดใหกระทําไดโดยไมตองมีหมายจับเม่ือปรากฏวามีการ
กระทําความผิดซึ่งหนา หรือมีเหตุอื่นที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญตัิให
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจับไดโดยไมตองมีหมายจับ 

 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
การปองกันการผูกขาด 

   
 

มาตรา ๒๕  หามมิใหผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดกระทําการใน
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

(๑) กําหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินคาหรือคาบริการอยางไมเปน
ธรรม 

(๒) กําหนดเง่ือนไขในลักษณะที่เปนการบังคับโดยทางตรงหรือโดยทางออม
อยางไมเปนธรรม ใหผูประกอบธุรกิจอื่นซึ่งเปนลูกคาของตนตองจํากัดการบริการ การผลิต การ
ซื้อหรือการจําหนายสินคา หรือตองจํากัดโอกาสในการเลือกซื้อหรือขายสินคา การไดรับหรือ
ใหบริการ หรือในการจัดหาสินเชื่อจากผูประกอบธุรกิจอื่น 

(๓) ระงับ ลด หรือจํากัดการบริการ การผลิต การซื้อ การจําหนาย การสงมอบ 
การนําเขามาในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ทําลายหรือทําใหเสียหายซ่ึงสินคาเพ่ือลด
ปริมาณใหต่ํากวาความตองการของตลาด 

(๔) แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอื่นโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 
มาตรา ๒๖  หามมิใหผูประกอบธุรกิจกระทําการรวมธุรกิจ อันอาจกอใหเกิดการ

ผูกขาดหรือความไมเปนธรรมในการแขงขัน ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา เวนแตจะไดรับอนญุาตจากคณะกรรมการ 

การประกาศกําหนดของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหระบุวาใหบังคับแกการ
รวมธุรกิจท่ีมีผลใหมีสวนแบงตลาด ยอดเงินขาย จํานวนทุน จํานวนหุน หรือจํานวนสินทรัพยไม
นอยกวาจํานวนเทาใด 

การรวมธุรกิจตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึง 
(๑) การท่ีผูผลิตรวมกับผูผลิต ผูจําหนายรวมกับผูจําหนาย ผูผลิตรวมกับผู

จําหนาย หรือผูบริการรวมกับผูบริการ อันจะมีผลใหสถานะของธุรกิจหนึ่งคงอยูและธุรกิจหนึ่ง
สิ้นสุดลงหรือเกิดเปนธุรกิจใหมขึ้น 

(๒) การเขาซื้อสินทรัพยท้ังหมดหรือบางสวนของธุรกิจอื่นเพื่อควบคุมนโยบาย
การบริหารธุรกิจ การอํานวยการ หรือการจัดการ 

(๓) การเขาซื้อหุนทั้งหมดหรือบางสวนของธุรกิจอื่นเพื่อควบคุมนโยบายการ
บริหารธุรกิจ การอํานวยการ หรือการจัดการ 

การขออนุญาตตามวรรคหนึ่งใหผูประกอบธุรกิจยื่นคําขอตอคณะกรรมการตาม
มาตรา ๓๕ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗  หามมิใหผูประกอบธุรกิจใดรวมกับผูประกอบธุรกิจอื่นกระทําการ
ใดๆ อันเปนการผูกขาด หรือลดการแขงขัน หรือจํากัดการแขงขันในตลาดสินคาใดสินคาหนึ่ง 
หรือบริการใดบริการหนึ่งในลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดราคาขายสินคาหรือบริการเปนราคาเดียวกัน หรือตามที่ตกลงกัน 
หรือจํากัดปริมาณการขายสินคาหรือบริการ 

(๒) กําหนดราคาซื้อสินคาหรือบริการเปนราคาเดียวกัน หรือตามท่ีตกลงกัน 
หรือจํากัดปริมาณการรับซื้อสินคาหรือบริการ 

(๓) ทําความตกลงรวมกันเพื่อเขาครอบครองตลาดหรือควบคุมตลาด 
(๔) กําหนดขอตกลงหรือเงื่อนไขในลักษณะสมรูกัน เพื่อใหฝายหนึ่งไดรับการ

ประมูลหรือประกวดราคาสินคาหรือบริการ หรือเพื่อมิใหฝายหนึ่งเขาแขงขันราคาในการประมูล
หรือประกวดราคาสินคาหรือบริการ 

(๕) กําหนดแบงทองที่ท่ีผูประกอบธุรกิจแตละรายจะจําหนายหรือลดการ
จําหนายสินคาหรือบริการไดในทองที่นั้น หรือกําหนดลูกคาที่ผูประกอบธุรกิจแตละรายจะจําหนาย
สินคาหรือบริการใหไดโดยผูประกอบธุรกิจอื่นจะไมจําหนายสินคาหรือบริการนั้นแขงขัน 

(๖) กําหนดแบงทองที่ที่ผูประกอบธุรกิจแตละรายจะซื้อสินคาหรือบริการได 
หรือกําหนดตัวผูซึ่งประกอบธุรกิจจะซื้อสินคาหรือบริการได 

(๗) กําหนดปริมาณของสินคาหรือบริการที่ผูประกอบธรุกิจแตละรายจะผลิต ซ้ือ 
จําหนาย หรือบริการ เพื่อจํากัดปริมาณใหต่ํากวาความตองการของตลาด 

(๘) ลดคุณภาพของสินคาหรือบริการใหตํ่าลงกวาท่ีเคยผลิต จําหนาย หรอื
ใหบริการ โดยจําหนายในราคาเดิมหรือสูงขึ้น 

(๙) แตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคลใดแตผูเดียวเปนผูจําหนายสินคาหรือ
ใหบริการอยางเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน 

(๑๐) กําหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือการจําหนายสินคาหรือ
การบริการ เพื่อใหปฏิบัติเปนแบบเดียวกันหรือตามที่ตกลงกัน 

ในกรณีที่มีความจําเปนทางธุรกิจที่ตองกระทําการตาม (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) 
หรอื (๑๐) ในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง ใหผูประกอบธุรกิจยื่นคําขออนุญาตตอคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๓๕ 

 
มาตรา ๒๘  หามมิใหผูประกอบธุรกิจซึ่งมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูประกอบ

ธุรกิจซึ่งอยูนอกราชอาณาจักร ไมวาความสัมพันธนั้นจะเปนโดยทางสัญญา นโยบาย ความเปน
หุนสวน การถือหุน หรือมีความสัมพันธในลักษณะอ่ืนใดทํานองเดียวกัน ดําเนินการใดๆ เพ่ือให
บุคคลซึ่งอยูในราชอาณาจักรที่ประสงคจะซื้อสินคาหรือบริการมาใชเอง ตองถูกจํากัดโอกาสในการ
เลือกซื้อสินคาหรือบริการจากผูประกอบธุรกิจซึ่งอยูนอกราชอาณาจักรโดยตรง 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๙  หามมิใหผูประกอบธุรกิจกระทําการใด ๆ อันมิใชการแขงขันโดย
เสรีอยางเปนธรรม และมีผลเปนการทําลาย ทําใหเสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจํากัดการประกอบ
ธุรกิจของผูประกอบธุรกิจอื่น หรือเพื่อมิใหผูอื่นประกอบธุรกิจ หรือตองลมเลิกการประกอบธุรกิจ 

 
มาตรา ๓๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังเปนหนังสือใหผูประกอบธุรกิจซึ่งมี

อํานาจเหนือตลาดท่ีมีสวนแบงตลาดเกินกวารอยละเจ็ดสิบหา ระงับ หยุด หรือเปล่ียนแปลงมีสวน
แบงตลาด ในการนี้คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติไวดวยก็ได 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาผูประกอบธุรกิจฝาฝนมาตรา ๒๕ 

มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังเปนหนังสือใหผู
ประกอบธุรกิจ ระงับ หยุด หรือแกไขเปลี่ยนแปลงการกระทําดังกลาวได ในการนี้คณะกรรมการ
จะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการปฏิบัติไวในคําสั่งดวยก็ได 

ผูประกอบธุรกิจซึ่งไดรับคําสั่งตามวรรคหนึ่งที่ไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาวใหมี
สิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๔๖ 

ผูประกอบธุรกิจจะเรียกรองคาเสียหายจากคณะกรรมการเพราะเหตุที่
คณะกรรมการมีคําส่ังตามวรรคหน่ึงมิได 

 
มาตรา ๓๒  ในการพิจารณากรณีตามมาตรา ๓๑ คณะกรรมการตองเปดโอกาส

ใหผูประกอบธุรกิจ อนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง อนุกรรมการสอบสวน หรือพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งเกี่ยวของชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนตามสมควร 

ในการมีคําสั่งตามมาตรา ๓๑ คณะกรรมการตองระบุเหตุผลในการสั่งทั้งใน
ปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายและลงลายมือชื่อของกรรมการที่พิจารณา 

การแจงคําสั่งตามวรรคสอง ใหกระทําภายในเจ็ดวันนับแตวันที่คณะกรรมการมี
คําส่ัง และใหนําความในมาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๓  ผูไดรับคําสั่งตามมาตรา ๓๑ ตองปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว เวนแต

ศาลหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
หรือใหยกเลิกคําสั่งของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาวาผูประกอบธุรกิจใดมีความผิดตาม 

มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ใหศาลมีคําส่ังใหผูประกอบ
ธุรกิจนั้น ระงับ หยุด หรือแกไขเปลี่ยนแปลงการกระทําดังกลาวดวย 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๔ 
การขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาต 

   
 

มาตรา ๓๕  ผูประกอบธุรกิจใดประสงคจะขออนุญาตกระทําการตามมาตรา ๒๖ 
หรือมาตรา ๒๗ (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรอื (๑๐) ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบ หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 

คําขออนุญาตอยางนอยตอง 
(๑) มีเหตุผลและความจําเปนในการกระทํา 
(๒) ระบุวิธีดําเนินการ 
(๓) กําหนดระยะเวลาที่จะดําเนินการ 
 
มาตรา ๓๖  ในการพิจารณาคําขอตามมาตรา ๓๕ ใหคณะกรรมการดําเนินการ

ใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  ท้ังน้ี ตองเปดโอกาสใหผูประกอบธุรกิจ 
อนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง หรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งเกี่ยวของชี้แจงและแสดง
พยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนตามสมควร 

ในกรณีมีความจําเปนท่ีไมอาจจะพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่งได คณะกรรมการจะขยายเวลาออกไปอีกไดไมเกินสิบหาวัน แตตองบันทึกแสดงเหตุผล
และความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวในการพิจารณาวินิจฉยัดวย 

 
มาตรา ๓๗  เม่ือคณะกรรมการไดสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวาคําขออนุญาต

ตามมาตรา ๓๕ ของผูประกอบธุรกิจใดมีความจําเปนตามควรทางธุรกิจเปนประโยชนตอการ
สงเสริมการประกอบธุรกิจ ไมเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจอยางรายแรง และไมกระทบ
ประโยชนสําคัญอันควรมีควรไดของผูบริโภคสวนรวม ใหคณะกรรมการสั่งอนุญาตเปนหนังสือ
ใหแกผูประกอบธุรกิจนั้น แตถาคณะกรรมการมีคําสั่งไมอนุญาตใหแจงคําสั่งเปนหนังสือไปยังผู
ประกอบธุรกิจนั้นโดยไมชักชา 

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไข
ใดๆ ใหผูประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตปฏิบัติได และเมื่อเห็นวาภาวะเศรษฐกิจ ขอเท็จจริงหรือ
พฤติกรรมที่คณะกรรมการอาศัยเปนหลักในการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการ
จะแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกระยะเวลาหรือเงื่อนไขดังกลาวในเวลาใดก็ได 

ผูประกอบธุรกิจซึ่งไดรับคําสั่งของคณะกรรมการและไมเห็นดวยกับคําส่ังดังกลาว
ใหมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๔๖ 

 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๘  คณะกรรมการตองระบุเหตุผลในการสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตตาม
มาตรา ๓๗ ทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายและลงลายมือชื่อของกรรมการที่พิจารณา 
และใหนําความในมาตรา ๓๒ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๙  ผูประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๓๗ ตองดําเนินธุรกิจ

ภายใตขอบเขต ระยะเวลา และเงื่อนไขท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิก

ถอนคําสั่งอนุญาตตามมาตรา ๓๗ ท้ังหมดหรือบางสวน โดยจะกําหนดระยะเวลาใหปฏิบัติไวดวย
ก็ได 

 
หมวด ๕ 

การฟองคดีเรียกคาเสียหาย 
   

 
มาตรา ๔๐  ใหบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายอันเนื่องจากการฝาฝนมาตรา ๒๕ 

มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ มีอํานาจฟองคดีเรียกคาเสียหายจากผูกระทํา
การฝาฝนนั้นได 

ในการฟองคดีเรียกคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
หรือสมาคมตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟองคดีเรียกคาเสียหายแทน
ผูบริโภคหรือสมาชิกของสมาคมได แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๔๑  การฟองคดีเรียกคาเสียหายตามมาตรา ๔๐ ถามิไดนําคดีสูศาล

ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหายรูหรือควรจะไดรูถึงเหตุดังกลาว ใหสิทธิใน
การนําคดีสูศาลเปนอันสิ้นไป 

 
หมวด ๖ 
การอุทธรณ 

   
 

มาตรา ๔๒  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณทางนิติศาสตร เศรษฐศาสตร การบริหารธุรกิจ หรือการ
บริหารราชการแผนดิน มีจํานวนไมเกินเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 

ใหกรรมการพิจารณาอุทธรณเลือกกรรมการพิจารณาอทุธรณคนหนึ่งเปน
ประธานกรรมการพจิารณาอทุธรณ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหอธิบดีกรมการคาภายในแตงตั้งขาราชการของกรมการคาภายในเปน
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๔๓  ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนกรรมการพิจารณาอุทธรณ ตองไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๗ และจะเปนกรรมการในคณะกรรมการมิได 
 
มาตรา ๔๔  ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง 
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ หรอื

มาตรา ๓๗ 
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคํา หรอืสงเอกสารหรอื

พยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
(๔) มีคําส่ังทุเลาการปฏิบัติการตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ 

หรือมาตรา ๓๗ 
 
มาตรา ๔๕  ใหกรรมการพิจารณาอุทธรณมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 
ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบสองป ใหกรรมการพิจารณาอุทธรณออกจากตําแหนง

จํานวนสามคนโดยวิธีจับฉลากและใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับฉลากดังกลาวเปนการ
พนจากตําแหนงตามวาระ 

ใหนําความในมาตรา ๙ วรรคสาม และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๖  การอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๗ 

ใหผูซึ่งไดรับคําสั่งยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได
รับทราบคําส่ังของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๔๗  หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ใหคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จส้ินภายในเกา

สิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ และใหนําความ
ในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่สุด 
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใดให

คณะกรรมการและผูประกอบธุรกิจปฏิบัติตามนั้น 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๘  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญ

เฉพาะเรื่อง พนักงานเจาหนาท่ี หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม 
มาตรา ๑๙ (๑) หรือมาตรา ๔๔ (๓) แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรอื
ปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๙  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๙ 

(๒) (๓) หรอื (๔) หรือมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๐  ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๒๐ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา 

๒๙ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกลานบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ และในกรณีที่กระทําความผิดซ้ําตองระวางโทษเปนทวีคูณ 

 
มาตรา ๕๒  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๐ มาตรา 

๓๑ หรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสามป หรือปรับตั้งแตสองลานบาทถึงหกลานบาท และปรับอีกไมเกินวันละหาหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๕๓  ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการหรือการดําเนินงานของผู

ประกอบธุรกิจ อันเปนขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของผูประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ซ่ึง
ตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการหรือ
เพื่อประโยชนในการสอบสวนหรือการพิจารณาคด ี

ผูใดไดมาหรือลวงรูขอเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเปดเผยขอเท็จจริงนั้น
ในประการที่นาจะเสียหายแกผูใดผูหนึ่ง ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน

นิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บุคคลในเรื่องนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการ
กระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมหรือตนไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิให
เกิดความผิดนั้นแลว 

 
มาตรา ๕๕  ความผิดตามมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๔ ผูเสียหายไมมีสิทธิฟอง

คดีอาญาดวยตนเอง แตมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามพระราชบญัญัตินี ้
 
มาตรา ๕๖  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับหรือจําคุกไมเกิน

หนึ่งป ใหคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได ในการใชอํานาจดังกลาวคณะกรรมการอาจ
มอบหมายใหคณะอนุกรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่เปนผูกระทําแทนได 

เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่
กําหนดแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๗  ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจมีความจําเปนและไดกระทําการตามท่ีได
ระบุไวในมาตรา ๒๗ (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรอื (๑๐) อยูในวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ 
ใหยื่นคําขออนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อไดย่ืนคําขอ
แลวใหผูประกอบธุรกิจกระทําการตามมาตรา ๒๗ (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรอื (๑๐) ตอไป
จนกวาจะไดรับแจงผลการพิจารณาคําขออนุญาตดังกลาว 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ีไดมีการยกเลิกกฎหมายวา
ดวยการกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาดที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ซึ่งมีบทบัญญัติทั้งใน
สวนการกําหนดราคาสินคาและการปองกันการผูกขาดรวมอยูในฉบับเดียวกัน สมควรปรับปรุง
หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันการผูกขาดและตราเปนกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาขึ้นไว
โดยเฉพาะเพื่อใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปองกันการกระทําอันเปนการผูกขาด ลด หรือจํากัด
การแขงขันในการประกอบธรุกิจอยางเปนระบบ อันจะเปนการสงเสริมใหการประกอบธุรกิจ
เปนไปอยางเสรีและปองกันมิใหเกิดการกระทําอันไมเปนธรรมในการประกอบธุรกจิ  จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
พัชรินทร/เนติมา  จัดทํา 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 


