
 
 

ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตการรวมธุรกิจ 

พ.ศ. 2561 
______________________________ 

 
โดยที่มาตรา 51 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.  2560 

ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่จะกระท าการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการผูกขาด หรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ซึ่งมีอ านาจเหนือตลาด ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และมาตรา ๕๑ วรรคห้า 
ก าหนดให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต
และการอนุญาตการรวมธุรกิจ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) และมาตรา 51 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตการรวมธุรกิจ พ.ศ. 2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“การผูกขาด” หมายความว่า การมีผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวในตลาดใดตลาดหนึ่ง

ซึ่งมีอ านาจในการก าหนดราคาและปริมาณสินค้าหรือบริการของตนได้อย่างเป็นอิสระ  และมียอดเงินขาย
ตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทข้ึนไป 

ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้ารักษาการตามประกาศนี้ 
 

หมวด 1 
การขออนุญาตรวมธุรกิจ 

______________________________ 

 
ข้อ 5 ให้ผู ้ประกอบธุรกิจที่จะกระท าการรวมธุรกิจตามมาตรา 51 วรรคสี่ (1) (2) 

หรือ (3) อันอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาด ยื่นค าขออนุญาต
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามข้อ 6 ทั้งนี้ สามารถยื่นได้ด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมา
ด าเนินการแทน ณ ส านักงาน โดยจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
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ข้อ 6 ในการขออนุญาตรวมธุรกิจให้กรอกข้อมูลและยื่นขออนุญาตตามแบบที่เลขาธิการก าหนด 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตรวมธุรกิจ ดังต่อไปนี้ 

(1) แผนการรวมธุรกิจและระยะเวลาด าเนินการ 
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประสงค์รวมธุรกิจและผู้ถูกรวมธุรกิจ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

โครงสร้างผู้ถือหุ้น สิทธิออกเสียง ยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด 
(3) ผลการศึกษาและการวิเคราะห์การรวมธุรกิจ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเอกสาร

ดังต่อไปนี้ 
(ก) การวิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้น อ านาจควบคุมของผู้ประสงค์จะท าการรวมธุรกิจ 

เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ทางนโยบายหรืออ านาจสั่งการก่อนและหลังรวมธุรกิจ 
(ข) การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์รวมธุรกิจ 

เพ่ือประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนภายหลังรวมธุรกิจ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดก่อนและหลังการรวมธุรกิจ 
2) การก าหนดขอบเขตตลาด 
3) ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประสงค์รวมธุรกิจทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจ 
4) ยอดเงินขายของผู้ประสงค์รวมธุรกิจทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจ 
5) การประเมินผลกระทบต่อการแข่งขันภายหลังการรวมธุรกิจ ในประเด็น 

ดังต่อไปนี้ 
ก) การกระจุกตัวในตลาด 
ข) การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่และการขยายการผลิต

ของคู่แข่งขันในตลาด (Entry and Expansion) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น กฎหมายและระเบียบของรัฐ 
ต้นทุนการขนส่งการเข้าถึงสิทธิบัตรในเทคโนโลยีเดิม การเข้าถึงวัตถุดิบหรือสิ่งที่จ าเป็นในการผลิตอ่ืน ๆ เป็นต้น 

ค) ผลกระทบต่อการแข่ง ขันจ าก ผู ้ป ร ะกอบธุร กิจ ที ่ร วมธุร กิจ  
(Non-Coordinated Effect) หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากผู้ประกอบธุรกิจที่รวมธุรกิจ (Merged Entity) 
สามารถท าก าไรเพ่ิมข้ึนจากการข้ึนราคาหรือลดคุณภาพของสินค้าเนื่องจากการแข่งขันท่ีลดลง 

ง) ผลกระทบต่อการแข่งขันที่เกิดจากการร่วมมือกัน (Coordinated Effect) 
หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากการรวมธุรกิจซึ่งอาจเพ่ิมความเป็นไปได้ที่ผู้ประกอบธุรกิจจะร่วมมือกันขึ้นราคาสินค้า
ภายหลังการรวมธุรกิจ  

จ) ผลกระทบต่อประโยชน์โดยรวมทางเศรษฐกิจและผู้บริโภค 
ฉ) ผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ที่อาจส่งผลต่อการแข่งขันในตลาด (ถ้ามี) 

6) ผลการประเมินประสิทธิภาพของตลาดภายหลังจากการรวมธุรกิจ 
(4) ผลการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยตามมาตรา 52 วรรคสอง ดังนี้ 

(ก) ความจ าเป็นตามควรทางธุรกิจและประโยชน์ต่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
(ข) ผลกระทบความเสียหายต่อเศรษฐกิจ 
(ค) ผลกระทบต่อประโยชน์ส าคัญอันควรมีควรได้ของผู้บริโภคส่วนรวม 
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ข้อ 7 การรวมธุรกิจเพื่อปรับโครงสร้างภายในของผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กัน
ทางนโยบายหรืออ านาจสั่งการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ไม่ต้องขออนุญาตรวมธุรกิจ
ตามประกาศนี้ 

 
หมวด 2 

การรับค าขออนุญาตรวมธุรกิจ 
______________________________ 

 
ข้อ 8 เมื่อผู้ประกอบธุรกิจที่จะรวมธุรกิจได้ยื่นเอกสารตามข้อ 6 รวมทั้งได้ช าระค่าธรรมเนียม

เรียบร้อยแล้ว ส านักงานจะมอบหลักฐานซึ่งระบุเลขที่การรับค าร้องขอเพ่ือให้ผู้ยื่นค าขอใช้ติดตามการด าเนินการ
ของส านักงานต่อไป 
 

หมวด ๓ 
การพิจารณาอนุญาตการรวมธุรกิจ 

______________________________ 

 
ข้อ 9 หลังจากที่ส านักงานรับค าขออนุญาตรวมธุรกิจแล้วจะด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
(1) เลขาธิการเสนอค าขออนุญาตรวมธุรกิจต่อประธานคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่

ได้รับค าขออนุญาตเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 
(2) คณะกรรมการอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจที่จะขออนุญาตรวมธุรกิจ 

โดยอาจท าเป็นหนังสือเรียกข้อมูลหรือเชิญผู้ขออนุญาตมาชี้แจงก็ได้ 
(3) คณะกรรมการอาจมีหนังสือเชิญบุคคลมาให้ความเห็นและข้อมูล เพื่อประกอบ 

การพิจารณาก็ได ้
(4) ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

และในกรณีมีความจ าเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก
ไม่เกินสิบห้าวัน โดยบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ในการพิจารณาวินิจฉัยด้วย 

ข้อ 10 ในการพิจารณาอนุญาต คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความจ าเป็นตามควรทางธุรกิจ 
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง 
และการไม่กระทบต่อประโยชน์ส าคัญอันควรมีควรได้ของผู้บริโภคส่วนรวม 

ในกรณีท่ีมีค าสั่งอนุญาต คณะกรรมการอาจก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่รับอนุญาตปฏิบัติได ้

คณะกรรมการต้องระบุเหตุผลในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้รวมธุรกิจทั้งในปัญหา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และลงลายมือชื่อของกรรมการที่พิจารณา โดยส านักงานจะแจ้งผลการพิจารณา
ต่อผู้ขออนุญาตภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีค าสั่ง 
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หมวด 4 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ 

______________________________ 

 
ข้อ 11 ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับแจ้งค าสั่งของคณะกรรมการและไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าว

มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  
ข้อ 12 ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจ ต้องด าเนินการตามระยะเวลาและเงื่อนไข

ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
ในกรณีที ่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาหรือเงื ่อนไขของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมีอ านาจเพิกถอนค าสั่งอนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะก าหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 
 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

______________________________ 

 
ข้อ 13 การรวมธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ให้ท านิติกรรมเพ่ือรวมธุรกิจตามกฎหมาย หรือที่ได้ลงนามในสัญญาเพ่ือรวมธุรกิจก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
ได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นค าขออนุญาตตามประกาศนี้  

 
ประกาศ  ณ  วันที่          ตลุาคม  พ.ศ.  2561 

 
 
 

(นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า 


