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เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
----------------------- 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการก าหนดราคาสินค้าและป้องกัน
การผูกขาด 
 พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ            
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ                     
แห่งกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ                            
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี 

 “ธุรกิจ”  หมายความว่า กิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  การเงิน 
การประกันภัย และการบริการ และให้หมายความรวมถึงกิจการอ่ืนที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
 “การเงิน ” หมายความว่า การธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน                     
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ 
 “ผู้ประกอบธุรกิจ ” หมายความว่า ผู้จ าหน่าย ผู้ผลิตเพื่อจ าหน่าย ผู้สั่งหรือน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อจ าหน่าย หรือผู้ซื้อเพื่อผลิตหรือจ าหน่ายต่อซึ่งสินค้าหรือผู้ให้บริการในธุรกิจ 
 
*ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒ ก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ 
 



 ๒ 

 “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่อาจใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค รวมทั้งเอกสารแสดง
สิทธิในสิ่งของ 
 “บริการ” หมายความว่า การรับจัดท าการงาน การให้สิทธิใด ๆ การให้ใช้หรือให้ประโยชน์
ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน แต่ไม่รวมถึง                
การจ้างแรงงาน 
 “ราคา ” หมายความว่า ราคาสินค้า และให้หมายความรวมถึงค่าตอบแทนส าหรับการ
ให้บริการด้วย  
 “ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาด ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งหรือ
หลายรายในตลาดสินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดและ                      
ยอดเงินขายเกินกว่าที่คณะกรรมการก าหนดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และประกาศ                  
ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ โดยให้พิจารณาสภาพการแข่งขันของตลาดด้วย 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการแข่งขันทางการค้า 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
 “พนักงานเจ้าหน้าท่ี ” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม           
พระราชบัญญัติน้ี 
 “รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๔ พระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าของ 

(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ 
(๓) กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ซึ่งมีกฎหมายรับรอง และมีวัตถุประสงค์

ด าเนินการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
(๔) ธุรกิจตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งอาจก าหนดให้ยกเว้นการใช้บังคับทั้งฉบับ

หรือแต่เฉพาะบทบัญญัติหนึ่งบทบัญญัติใดของพระราชบัญญัติน้ีก็ได้ 
 มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่                
ในส่วนที่เป็นกิจการในทางการเงิน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังรักษาการร่วมกัน และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีและออกประกาศตามบทแห่งพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 



 ๓ 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

-----------------------  
 
 มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการ                
กระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นรองประธานกรรมการ                                             
ปลัดกระทรวงการคลังและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทางนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
พาณิชยศาสตร์ การบริหารธุรกิจหรือการบริหารราชการแผ่นดิน มีจ านวนไม่น้อยกว่าแปดคนไม่
เกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยต้องแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งเป็นกรรมการ และให้เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด                    
ในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๗  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง                    
ผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร                        
พรรคการเมือง 
 มาตรา  ๘ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติน้ี  
 (๒) ประกาศก าหนดส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายของธุรกิจใดที่ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจ             
ที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาด 
 (๓) พิจารณาเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา ๑๘ (๕)  
 (๔) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บหรือน าสินค้าไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหรือ
ตรวจวิเคราะห์ตามมาตรา ๑๙ (๓) 
 (๕) ออกประกาศก าหนดส่วนแบ่งตลาด ยอดเงินขาย จ านวนทุน จ านวนหุ้น หรือจ านวน
สินทรัพย์ตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง   
 (๖) สั่งการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับ หยุด หรือแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงการกระท า 
 (๗) ออกประกาศก าหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตกระท าการ
รวมธุรกิจ หรือร่วมกันลดหรือจ ากัดการแข่งขันตามมาตรา ๓๕ 
 (๘) พิจารณาค าขออนุญาตกระท าการรวมธุรกิจ หรือร่วมกันลดหรือจ ากัดการแข่งขันที่ยื่น
ตามมาตรา ๓๕ 
 (๙) เชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ค าแนะน าหรือความเห็น  
 (๑๐) สอดส่องและเร่งรัดคณะอนุกรรมการสอบสวนในการสอบสวนการกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ี  



 ๔ 

 (๑๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการด าเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ี  
 (๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  
 (๑๓) พิจารณาด าเนินคดีอาญาตามที่ผู้เสียหายร้องทุกข์ตามมาตรา ๕๕  
 มาตรา ๙ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
 เมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ                   
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่ง             
เพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
 มาตรา ๑๐  ให้น าความในมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙  
มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ                      
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับกับการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การพ้นจากต าแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากต าแหน่งเมื่อมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ ด้วย 
 มาตรา ๑๑  คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น                   
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายแล้วรายงานต่อ                
คณะกรรมการก็ได้ 

มาตรา ๑๒  ให้คณะกรรมการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองขึ้นคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะ โดยในแต่ละคณะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ เช่น นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี หรือการบริหารธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกิน
หกคน เป็นอนุกรรมการและให้ผู้แทนกรมการค้าภายในเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
อนุกรรมการ 

มาตรา ๑๓  ให้คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองมีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมายในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(๑) เร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อ านาจเหนือตลาด การรวมธุรกิจ การลดหรือการจ ากัด
การแข่งขันตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ 

(๒) การพิจารณาค าขออนุญาตให้มีการรวมธุรกิจ การลดหรือจ ากัดการแข่งขันตาม            
มาตรา ๓๗ 

(๓) เร่ืองอื่นตามที่คณะกรรมการขอให้พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 



 ๕ 

เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัติน้ี คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองอาจเสนอ 
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการด านเนการตามพระราชบัญญัติน้ีก็ได้ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองมีอ านาจ                    
มีหนังสือเรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดเพื่อประกอบการ
พิจารณาได ้

มาตรา ๑๔  ให้คณะกรรมการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่งหรือ                 
หลายคณะ โดยในแต่ละคณะประกอบด้วยผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทางคดีอาญาหน่ึงคน ซึ่ง
แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจ หรือข้าราชการอัยการ และข้าราชการซึ่งมีความรู้และประสบการณ์
ทางเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือการบัญชี อีกไม่เกินสี่คนเป็น
อนุกรรมการ และให้ผู้แทนกรมการค้าภายในเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  

ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนมีอ านาจหน้าที่สืบสวนและสอบสวนเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี และเมื่อได้ด าเนินการแล้วให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ               
เพื่อพิจารณาต่อไป 

ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการ 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้กรรมการและอนุกรรมการ                  

สอบสวนตามมาตรา ๑๔ มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย                
วิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นควรสั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการ การแย้ง 
ค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ประธาน
กรรมการเป็นผู้ใช้อ านาจของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ว่าราชการจัหวัด แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๗  ให้น าความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการ              
คณะอนุกรรมเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ือง และคณะอนุกรรมการสอบสวนโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  

------------------------  
 
 มาตรา ๑๘ ให้จัดต้ังส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าขึ้นในกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติราชการของส านักงานและมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ด าเนินงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และ                           
คณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการแต่งต้ัง 
 (๒) ก าหนดระเบียบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการ                  
แข่งขันทางการค้า  



 ๖ 

 (๓) ติดตามความเคลื่อนไหวและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจแล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการ 
 (๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสินค้า การบริการ และพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจ 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและให้ความเห็นในการป้องกันและใช้อ านาจเหนือตลาด การรวมธุรกิจ 
การลด และการจ ากัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจต่อคณะกรรมการ  
 (๕) รับเร่ืองร้องเรียนที่บุคคลใดอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ีและพิจารณา            
กลั่นกรองเพื่อน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  
 (๖) ประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติน้ี  
 (๗) ปฏิบัติการตามประกาศ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการ และปฏิบัติการตามที่               
คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งต้ัง 
มอบหมาย 
 มาตรา ๑๙  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ                      
ดังต่อไปนี้  
 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า แจ้งข้อเท็จจริงหรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือ
ให้ส่งบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา  
 (๒) เข้าไปในสถานที่ท าการ สถานที่ผลิต สถานที่จ าหน่าย สถานที่รับซื้อ สถานที่เก็บ             
สินค้า สถานที่ให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหรือของบุคคลใด หรือสถานที่อื่นที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี เพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือเพื่อตรวจค้นและยึดพยานหลักฐานหรือทรัพย์สินที่อาจริบได้ตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือจับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีโดยไม่ต้องมีหมายค้นในกรณี
ดังต่อไปนี้  
 (ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าในสถานที่  
 (ข) บุคคลที่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้น 
ควรสงสัยว่าได้ซุกซ่อนในสถานที่ 
 (ค) เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าพยานหลักฐาน หรือทรัพย์สินที่อาจริบได้ตาม
พระราชบัญญัติน้ีอยู่ในสถานที่ ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่า เน่ืองจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอา
หมายค้นมาได้พยานหลักฐานหรือทรัพย์สินจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพ                            
ไปจากเดิม 
 (ง) เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของสถานที่ และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับได้โดยไม่ต้อง 
มีหมาย 



 ๗ 

 ในการน้ี ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน
จากผู้ประกอบธุรกิจ หรือจากบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งให้บุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ในสถานที่นั้น
ปฏิบัติการเท่าที่จ าเป็น 
 (๓) เก็บหรือน าสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบหรือตรวจ
วิเคราะห์โดยไม่ต้องช าระราคาสินค้านั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด               
ในราชกิจจานุเบกษา  
 (๔) อายัดเอกสาร บัญชี ทะเบียน หรือหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ 
ด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคล               
ซึ่งเกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๒๒  หนังสือเรียกตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม มาตรา ๑๙ (๑) หรือมาตรา ๔๔ (๓)           

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าส่ง ณ ภูมิล าเนาหรือสถานที่ท าการของบุคคล ซึ่งระบุไว้ในหนังสือเรียก  
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของบุคคลนั้น หรือจะส่ง               
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่น าส่งตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่บุคคลซึ่งระบุไว้ในหนังสือเรียก
ปฏิเสธไม่ยอมรับหนังสือเรียกโดยปราศจากเหตุอันสมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจไปเป็นพยาน เพื่อวางหนังสือเรียกไว้ ณ ที่นั้น แต่ถ้าไม่พบบุคคลซึ่งระบุไว้
ในหนังสือเรียก ณ ภูมิล าเนาหรือสถานที่ท าการของบุคคลนั้น จะส่งให้แก่บุคคลใด ซึ่งบรรลุ                
นิติภาวะแล้วซึ่งอยู่หรือท างานในบ้านเรือนหรือสถานที่ท าการน้ันก็ได้ และถ้าไม่พบบุคคลใดหรือ
พบแต่ไม่มีบุคคลใดยอมรับไว้แทน ให้ปิดหนังสือเรียกนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือ
สถานที่ท าการน้ันต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่ไปเป็นพยาน  

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วให้ถือว่าบุคคล            
ซึ่งระบุไว้ในหนังสือเรียกได้รับหนังสือเรียกนั้นแล้ว ถ้าเป็นการปิดหนังสือเรียกให้ถือว่าได้รับ
หนังสือเรียกนั้น เมื่อครบก าหนดห้าวันนับแต่วันปิดหนังสือเรียก แต่ถ้าเป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให้ถือว่าได้รับหนังสือเรียกนั้นเมื่อครบก าหนดห้าวันนับแต่วันรับ 

มาตรา ๒๓  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้กรรมการ กรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ อนุกรรมการ เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 



 ๘ 

มาตรา ๒๔  เพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี                        
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามความในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

การจับกุมผู้กระท าความผิดให้กระท าได้โดยไม่ต้องมีหมายจับเมื่อปรากฏว่ามีการกระท า
ความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุอ่ืนที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติให้พนักงาน                 

ฝ่ายปกครองหรือต ารวจจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ  
 

หมวด ๓ 
การป้องกันการผูกขาด 

-----------------------  
 

 มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาดกระท าการในลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก าหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินค้าหรือค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม  
 (๒) ก าหนดเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นการบังคับโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างไม่เป็น
ธรรมให้ผู้ประกอบธุรกิจอื่นซึ่งเป็นลูกค้าของตนต้องจ ากัดการบริการ การผลิต การซื้อ หรือ             
การจ าหน่ายสินค้า หรือต้องจ ากัดโอกาสในการเลือกซื้อหรือขายสินค้า การได้รับหรือให้บริการ 
หรือในการจัดหาสินเชื่อจากผู้ประกอบธุรกิจอื่น                           
 (๓) ระงับ ลด หรือจ ากัดการบริการ การผลิต การซื้อ การจ าหน่าย การส่งมอบ การน าเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ท าลายหรือท าให้เสียหายซึ่งสินค้าเพื่อลดปริมาณ                
ให้ต่ ากว่าความต้องการของตลาด          
 (๔) แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อ่ืนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
 มาตรา ๒๖  ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระท าการรวมธุรกิจ อันอาจก่อให้เกิดการผูกขาด
หรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
 การประกาศก าหนดของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุว่าให้บังคับแก่การรวมธุรกิจ
ที่มีผลให้มีส่วนแบ่งตลาด ยอดเงินขาย จ านวนทุน จ านวนหุ้น หรือจ านวนสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า
จ านวนเท่าใด  
 การรวมธุรกิจตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึง  
 (๑) การที่ผู้ผลิตรวมกับผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายรวมกับผู้จ าหน่าย ผู้ผลิตรวมกับผู้จ าหน่าย หรือ                
ผู้บริการรวมกับผู้บริการ อันจะมีผลให้สถานะของธุรกิจหนึ่งคงอยู่และธุรกิจหนึ่งสิ้นสุดลงหรือ           

เกิดเป็นธุรกิจใหม่ขึ้น 



 ๙ 

 (๒) การเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอื่นเพื่อควบคุมนโยบายการ
บริหารธุรกิจ การอ านวยการ หรือการจัดการ 
 (๓) การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอื่นเพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ 
การอ านวยการ หรือการจัดการ 
 การขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นค าขอต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๓๕  
 มาตรา ๒๗ ห้ามิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นกระท าการใด ๆ อันเป็น
การผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจ ากัดการแข่งขันในตลาดสินค้าใดสินค้าหนึ่ง หรือบริการใด
บริการหนึ่ง ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
 (๑) ก าหนดราคาขายสินค้าหรือบริการเป็นราคาเดียวกัน หรือตามที่ตกลงกัน หรือจ ากัด
ปริมาณการขายสินค้าหรือบริการ 
 (๒) ก าหนดราคาซื้อสินค้าหรือบริการเป็นราคาเดียวกัน หรือตามที่ตกลงกัน หรือจ ากัด
ปริมาณการรับซื้อสินค้าหรือบริการ 
 (๓) ท าความตกลงร่วมกันเพื่อเข้าครอบครองตลาดหรือควบคุมตลาด  
 (๔) ก าหนดข้อตกลงหรือเงื่อนไขในลักษณะสมรู้กัน เพื่อให้ฝ่ายหนึ่งได้รับการประมูลหรือ
ประกวดราคาสินค้าหรือบริการ หรือเพื่อมิให้ฝ่ายหนึ่งเข้าแข่งขันราคาในการประมูลหรือประกวด
ราคาสินค้าหรือบริการ 
 (๕) ก าหนดแบ่งท้องที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะจ าหน่ายหรือลดการจ าหน่ายสินค้า
หรือบริการได้ในท้องที่นั้น หรือก าหนดลูกค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะจ าหน่ายสินค้าหรือ
บริการให้ได้โดยผู้ประกอบธุรกิจอื่นจะไม่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการน้ันแข่งขัน 
 (๖) ก าหนดแบ่งท้องที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะซื้อสินค้าหรือบริการได้ หรือก าหนด
ตัวผู้ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจจะซื้อสินค้าหรือบริการได้ 
 (๗) ก าหนดปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะผลิต ซื้อ จ าหน่าย 
หรือบริการ เพื่อจ ากัดปริมาณให้ต่ ากว่าความต้องการของตลาด 
 (๘) ลดคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ต่ าลงกว่าที่เคยผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการ               
โดยจ าหน่ายในราคาเดิมหรือสูงขึ้น 
 (๙) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดแต่ผู้เดียวเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการอย่าง
เดียวกันหรือประเภทเดียวกัน 
 (๑๐) ก าหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรืการจ าหน่ายสินค้าหรือการบริการ
เพื่อให้ปฏิบัติเป็นแบบเดียวกันหรือตามที่ตกลงกัน 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นทางธุรกิจที่ต้องกระท าการตาม (๕) (๖) (๗) (๘)  (๙) หรือ (๑๐)            
ในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นค าขออนุญาตต่อคณะกรรมการมาตรา ๓๕ 



 ๑๐ 

 มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจ                
ซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นโดยทางสัญญา นโยบาย ความเป็นหุ้นส่วน 
การถือหุ้น หรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะอ่ืนใดท านองเดียวกัน ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้บุคคล                  
ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรที่ประสงค์จะซื้อสินค้าหรือบริการมาใช้เอง ต้องถูกจ ากัดโอกาสในการเลือก
ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรโดยตรง    
 มาตรา ๒๙  ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระท าการใด ๆอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็น
ธรรมและมีผลเป็นการท าลาย ท าให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจ ากัดการประกอบธุรกิจของ               
ผู้ประกอบธุรกิจอื่นหรือเพื่อมิให้ผู้อ่ืนประกอบธุรกิจ หรือต้องล้มเลิกการประกอบธุรกิจ 
 มาตรา ๓๐  ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจ         
เหนือตลาดที่มีส่วนแบ่งตลาดเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า ระงับ หยุด หรือเปลี่ยนแปลงการมี                    
ส่วนแบ่งตลาด ในการนี้ คณะกรรมการอาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา               
ในการปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 
 มาตรา ๓๑  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจระงับ หยุด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประท าดังกล่าวได้ ในการน้ีคณะกรรมการจะก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการปฏิบัติไว้ในค าสั่งด้วยก็ได้  
 ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับค าสั่งตามวรรคหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าวให้มีสิทธิ
อุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๔๖ 
 ผู้ประกอบธุรกิจจะเรียกร้องค่าเสียหายจากคณะกรรมการเพราเหตุที่คณะกรรมการมีค าสั่ง
ตามวารรคหนึ่งมิได้  
 มาตรา ๓๒  ในการพิจารณากรณีตามมาตรา ๓๑ คณะกรรมการต้องเปิดโอกาสให้                             
ผู้ประกอบธุรกิจ อนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ือง อนุกรรมการสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งเกี่ยวข้องชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบค าชี้แจงของตนตามสมควร 
 ในการมีค าสั่งตามมาตรา ๓๑ คณะกรรมการต้องระบุเหตุผลในการสั่งทั้งในปัญหา                  
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและลงลายมือชื่อของกรรมการที่พิจารณา 
 การแจ้งค าสั่งตามวรรคสอง ให้กระท าภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีค าสั่ง และ 
ให้น าความในมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 มาตรา ๓๓  ผู้ได้รับค าสั่งตามมาตรา ๓๑ ต้องปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว เว้นแต่ศาลหรือ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งหรือ                            
ให้ยกเลิกค าสั่งของคณะกรรมการ  



 ๑๑ 

 มาตรา ๓๔  ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาว่าผู้ประกอบธุรกิจใดมีความผิดตามมาตรา ๒๕ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้น ระงับ 
หยุด หรือแก้ไขเปลี่ยนปลงการกระท าดังกล่าวด้วย  
 

หมวด ๔ 
การขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาต 

-----------------------  
 
 มาตรา ๓๕  ผู้ประกอบธุรกิจใดประสงค์จะขออนุญาตกระท าการตามมาตรา ๒๖ หรือ
มาตรา ๒๗ (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) ให้ยื่นค าขออนุญาตตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
 ค าขออนุญาตอย่างน้อยต้อง  

 (๑) มีเหตุผลและความจ าเป็นในการกระท า  
 (๒) ระบุวิธีด าเนินการ  
 (๓) ก าหนดระยะเวลาที่จะด าเนินการ  
 มาตรา ๓๖  ในการพิจารณาค าขอตามมาตรา ๓๕ ให้คณะกรรมการด าเนินการให้เสร็จ              
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ทั้งนี้ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ อนุกรรมการ              
เชี่ยวชาญเฉพาะเร่ือง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบ 
ค าชี้แจงของตนตามสมควร 
 ในกรณีมีความจ าเป็นที่ไม่อาจจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งได้
คณะกรรมการจะขยายเวลาออกไปอีกได้ไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องบันทึกแสดงเหตุผลและความ                
จ าเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ในการพิจารณาวินิจฉัยด้วย 
 มาตรา ๓๗  เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าค าขออนุญาตตาม                   
มาตรา ๓๕ ของผู้ประกอบธุรกิจใดมีความจ าเป็นตามควรทางธุรกิจเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
การประกอบธุรกิจไม่เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง และไม่กระทบประโยชน์ส าคัญ
อันควรมีควรได้ของผู้บริโภคส่วนรวม ให้คณะกรรมการสั่งอนุญาตเป็นหนังสือให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการมีค าสั่งไม่อนุญาตให้แจ้งค าสั่งเป็นหนังสือไปยังผู้ประกอบธุรกิจนั้น
โดยไม่ชักช้า 
 ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขใด ๆ                 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติได้ และเมื่อเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจ ข้อเท็จจริงหรือ                  
พฤติกรรมที่คณะกรรมการอาศัยเป็นหลักในการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการ              
จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกระยะเวลาหรือเงื่อนไขดังกล่าวในเวลาใดก็ได้  



 ๑๒ 

 ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับค าสั่งของคณะกรรมการและไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าวให้มี
สิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๔๖  
 มาตรา ๓๘ คณะกรรมการต้องระบุเหตุผลในการสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามมาตรา ๓๗ 
ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและลงลายมือชื่อของกรรมการที่พิจารณา และให้น าความ
ในมาตรา ๓๒ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๙  ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๗ ต้องด าเนินธุรกิจภายใต้
ขอบเขตระยะเวลา และเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ในคณะกรรมการมีอ านาจเพิกถอนค าสั่ง
อนุญาตตามมาตรา ๓๗ ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะก าหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้  

 
หมวด ๕ 

การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย 
-----------------------  

 
 มาตรา ๔๐ ให้บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรา ๒๕                          
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ มีอ านาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจาก                           
ผู้กระท าการฝ่าฝืนนั้นได้ 
 ในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
สมาคมตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มีอ านาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคหรือ
สมาชิกของสมาคมได้ แล้วแต่กรณี 
 มาตรา ๔๑  การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๔๐ ถ้ามิได้น าคดีสู่ศาลภายในก าหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายรู้หรือควรจะได้รู้ถึงเหตุดังกล่าว ให้สิทธิในการน าคดีสู่ศาล
เป็นอันสิ้นไป 
 

 
หมวด ๖ 

การอุทธรณ์ 
-----------------------  

 
 มาตรา ๔๒  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ             
ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทางนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร                 
ราชการแผ่นดิน มีจ านวนไม่เกินเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ  



 ๑๓ 

 ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
 ให้อธิบดีกรมการค้าภายในแต่งตั้งข้าราชการของกรมการค้าภายในเป็นเลขานุการและ                   
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 มาตรา ๔๓ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๗ และจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการมิได้ 
 มาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง  
 (๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๗  
 (๓) มีหนังสือเรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน             
เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 (๔) มีค าสั่งทุเลาการปฏิบัติการตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ หรือ                  
มาตรา ๓๗  
 มาตรา ๔๕ ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
 ในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบสองปี ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ออกจากต าแหน่งจ านวน                    
สามคน โดยวิธีจับฉลากและให้ถือว่าการออกจากต าแหน่งโดยการจับฉลากดังกล่าวเป็นการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ 
 ให้น าความในมาตรา ๙ วรรคสาม และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์โดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๖  การอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๗ ให้ผู้ซึ่ง
ได้รับค าสั่งยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๔๗ หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวัน                       
นับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ แล้วแจ้งค าวินิจฉัยเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ และให้น าความใน
มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด  
 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นประการใดให้                 
คณะกรรมการและผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามนั้น  
 



 ๑๔ 

หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

-----------------------  
 
 มาตรา ๔๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ือง
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม มาตรา ๑๙ (๑) 
หรือมาตรา ๔๔ (๓) แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา ๔๙  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ (๒) (๓) 
หรือ (๔) หรือมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๐  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ หรือ             
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกล้านบาท หรือ                
ทั้งจ าทั้งปรับ และในกรณีที่กระท าความผิดซ้ าต้องระวางโทษเป็นทวีคูณ 

 มาตรา ๕๒  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ หรือ         
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง
สามปี หรือปรับต้ังแต่สองล้านบาทถึงหกล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าหมื่นบาทตลอดเวลา
ที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
 มาตรา ๕๓  ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการหรือการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ
อันเป็นข้อเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ซึ่งตนได้มาหรือ 
ล่วงรู้เน่ืองจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท ทั้งจ าทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน์ในการ
สอบสวนหรือการพิจารณาคดี  
 ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นในประการ
ที่น่าจะเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

 มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นนิติบุคคล
ให้กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลในเร่ืองนั้น
ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท านั้น             
ได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมหรือตนได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิด
นั้นแล้ว  



 ๑๕ 

 มาตรา ๕๕  ความผิดตามมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๔ ผู้เสียหายไม่มีสิทธิฟ้องคดีอาญาด้วย
ตนเอง แต่มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๕๖  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีโทษปรับหรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีให้
คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้ ในการใช้อ านาจดังกล่าวคณะกรรมการอาจมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท าแทนได้ 
 เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว 
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

บทเฉพาะกาล 
----------------------- 

 

 มาตรา ๕๗  ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีความจ าเป็นและได้กระท าการตามที่ได้ระบุไว้             
ในมาตรา ๒๗ (๕) (๖) (๗) (๘)(๙) หรือ (๑๐) อยู่ในวันที่พระราชบัญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยื่นค าขอ
อนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นค าขอแล้วให้                      
ผู้ประกอบธุรกิจกระท าการตามมาตรา ๒๗ (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) ต่อไปจนกว่าจะได้รับ
แจ้งผลการพิจารณาค าขออนุญาตดังกล่าว  

 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

              ชวน  หลีกภัย 

             นายกรัฐมนตรี 

 

 

 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการก าหนด
ราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงมีบทบัญญัติทั้งในส่วนการก าหนดราคาสินค้าและ
การป้องกันการผูกขาดรวมอยู่ในฉบับเดียวกัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดและ 
ตราเป็นกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าขึ้นไว้โดยเฉพาะเพื่อให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการกระท า
อันเป็นการผูกขาด ลด หรือจ ากัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นการส่งเสริมให้การ
ประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างเสรีและป้องกันมิให้เกิดการกระท าอันไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


