
แนวทางปฏิบัติในการยื่นคำร้องขอให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีคำวินิจฉัยเป�นการล่วงหน้า 

ตามประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องขอให้คณะกรรมการการแข่งขัน

ทางการค้ามีคำวินิจฉัยเป�นการล่วงหน้า พ.ศ. 2561 

หน่วยงานท่ีให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนคำร้องขอให้มีคำวินิจฉัยล่วงหน้า 

1. หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องขอให้มีคำวินิจฉัยล่วงหน้า : การวินิจฉัยล่วงหน้า เป�นการอำนวยความสะดวก 

แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการทราบผลการวินิจฉัยล่วงหน้าของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกระทำและการประกอบธุรกิจ

ของตนท่ีจะกระทำในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1.1 เป�นการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจซ่ึงมีอำนาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 หรือไม่  

1.2 เป�นการประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะตามมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 57 หรือ มาตรา 58 หรือไม่ 

2. แบบย่ืนคำร้องขอให้มีคำวินิจฉัยล่วงหน้าและเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 แบบยื่นคำร้องขอใหมี้คำวินิจฉัยเป�นการล่วงหน้า 

(1) สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ https://tcct.or.th / กฎหมายและการบังคับใช้ / กฎหมาย / ประกาศ / 

แบบยื่นคำร้องขอให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีคำวินิจฉัยล่วงหน้าตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ 

การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 (ตามประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น 

คำร้องขอให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีคำวินิจฉัยเป�นการล่วงหน้า พ.ศ. 2561) 

(2) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบรูณ์ 

(3) พิมพ์แบบคำร้องขอให้มีคำวินิจฉัยล่วงหน้า พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยให้ผู้มีอำนาจ 

ลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อ พร้อมท้ังประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และผู้ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน (ถ้ามี) 

2.2 เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามในเอกสารทุกหน้าโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 

หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 

2.3 เอกสารหลักฐานที ่เกี ่ยวข้องให้จัดทำเป�นภาษาไทย หากเป�นภาษาอื ่นที ่มิใช่ภาษาไทย ต้องมีคำแปล 

เป�นภาษาไทยที ่ลงนามรับรองความถูกต้องโดยบุคคล/หน่วยงานที ่กำหนดในกฎกระทรวงที ่ออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

3. การยื่นคำร้องขอให้มีคำวินิจฉัยเป�นการล่วงหน้า : ให้ยื่นคำร้องขอให้คณะกรรมการพิจารณาได้คราวละหนึ่ง 

การกระทำหรือหนึ่งลักษณะการประกอบธุรกิจภายใต้บทบัญญัติหนึ่งมาตรา และระบุรายละเอียดของข้อมูลท่ีต้องการ 

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยล่วงหน้า ดังต่อไปนี้ 

3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ร้องขอและประเด็นที่ผู้ร้องขอมีความประสงค์ที่จะขอวินิจฉัยล่วงหน้าตามแบบยื่นคำร้องขอ 

ให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีคำวินิจฉัยล่วงหน้าตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขัน 

ทางการค้า พ.ศ. 2560 

3.2 คำชี้แจงอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำหรือการประกอบธุรกิจของผู้ร้องขอ โดยอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้ 

https://tcct.or.th/


(1) คำอธิบายเกี่ยวกับการกระทำหรือการประกอบธุรกิจของผู้ร้องขอที่ต้องการให้คณะกรรมการวินิจฉัย

ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงลักษณะของการกระทำหรือการประกอบธุรกิจ สาระสำคัญ วัตถุประสงค์ ช่วงเวลาและระยะเวลา 

ของการกระทำหรือการประกอบธุรกิจนั้น 

(2) คำอธิบายเก่ียวกับผลกระทบของการกระทำหรือการประกอบธุรกิจต่อการแข่งขันของสินค้าหรือบริการ 

(3) ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีผู้ร้องขอเห็นว่าจะเป�นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยล่วงหน้าของคณะกรรมการ 

ให้ผู้ร ้องขอดำเนินการยื ่นคำร้องขอพร้อมรายละเอียดของข้อมูลที ่ต้องการให้คณะกรรมการวินิจฉัยล่วงหน้า 

ตามท่ีกำหนดด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนมาดำเนินการแทน ณ สำนักงาน 

4. การตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐาน : สำนักงานรับคำร้องขอให้มีคำวินิจฉัยล่วงหน้าพร้อมเอกสาร

หลักฐานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือตรวจสอบก่อนเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

4.1 กรณีถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที ่จะแจ้งให้ผู้ร ้องขอชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที ่กำหนด และลงรับ 

แบบคำร้องขอให้มีคำวินิจฉัยล่วงหน้าเข้าสู่ระบบของสำนักงาน ซึ่งระบุเลขที ่การรับคำร้องขอเพื่อให้ผู ้ร ้องขอ 

ใช้ในการติดตามการดำเนินการของสำนักงาน 

4.2 กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน 

- เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้ร้องขอให้ทราบเพ่ือดำเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม 

- หากไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น เจ้าหน้าที่จะบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐาน 

ท่ีต้องแก้ไข/เพ่ิมเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ร้องขอดำเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อบกพร่อง และให้ผู้ร้องขอลงนาม 

ในบันทึกร่วมกับเจ้าหน้าท่ี 

- สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำร้องขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ร้องขอจะดำเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมถูกต้องครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

- หากผู้ร้องขอไม่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดสำนักงานจะถือว่าผู้ร้องขอไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และจะคืนคำร้องขอพร้อมเอกสาร

หลักฐานประกอบคำร้องขอนั้น 

5. การยกเลิกคำร้องขอ : คณะกรรมการจะมีคำสั่งยกเลิกคำร้องขอด้วยสาเหตุอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

5.1 การกระทำหรือการประกอบธุรกิจที่ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยล่วงหน้า เป�นการกระทำหรือการประกอบธุรกิจ 

ท่ีสำนักงานได้รับเป�นเรื่องร้องเรียน ไม่ว่าจะเป�นมาตราเดียวกับท่ีขอให้มีการวินิจฉัยล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม 

5.2 การกระทำหรือการประกอบธุรกิจที ่ยื ่นคำร้องขอให้ว ินิจฉัยล่วงหน้าอยู ่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน 

ของสำนักงาน ไม่ว่าจะเป�นมาตราเดียวกับท่ีขอให้มีการวินิจฉัยล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม 

5.3 ปรากฏว่าข้อมูลที ่ย ื ่นเป�นการกระทำหรือเป�นการประกอบธุรกิจที ่ผ ู ้ร ้องขออยู ่ระหว่างดำเนินการ 

หรือได้ดำเนินการไปแล้ว 

6. เง่ือนไข 

6.1 สำนักงานจะเสนอคำร้องขอต่อคณะกรรมการเพื ่อพิจารณา ภายใน 7 วัน นับแต่วันที ่ได้รับคำร้องขอ 

และเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามท่ีระบุไว้และได้รับชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว 

6.2 ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยล่วงหน้า คณะกรรมการอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องขอ โดยอาจทำเป�น

หนังสือเรียกข้อมูลหรือเชิญผู้ร้องขอมาชี้แจง 



7. การพิจารณา 

7.1 ในการวินิจฉัยล่วงหน้า คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะข้อมูลที ่ผ ู ้ร ้องขอได้ยื ่นตามข้อ 3.1 และ 3.2  

และคำชี้แจงเพ่ิมเติมกรณีท่ีคณะกรรมการร้องขอเท่านั้น 

7.2 คำวินิจฉัยล่วงหน้าของคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ขอบเขต และระยะเวลาที่ผู้ร้องขอต้องปฏิบัติ

เพ่ือให้เป�นไปตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้ 

7.3 คณะกรรมการจะพิจารณาวินิจฉัยล่วงหน้าให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีรับคำร้องขอ อย่างไรก็ตาม  

หากคณะกรรมการไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา จะแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน 

ก่อนครบกำหนดระยะเวลา โดยจะระบุเหตุผลความจำเป�นที่ไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ พร้อมทั ้งแจ้ง

กำหนดเวลาท่ีคำวินิจฉัยล่วงหน้าจะแล้วเสร็จ ท้ังนี้ รวมระยะเวลาการพิจารณาจะไม่เกิน 90 วันนับจากวันท่ีรับคำร้องขอ 

หากผู้ร้องขอไม่ประสงค์จะขอรับคำวินิจฉัยล่วงหน้าก็สามารถขอรับคืนค่าธรรมเนียมคำวินิจฉัยได้ 

7.4 คำวิน ิจฉัยล่วงหน้าของคณะกรรมการมีผลผูกพันเฉพาะผู ้ร ้องขอ และตามขอบเขตและระยะเวลา 

ท่ีคณะกรรมการกำหนด 

8. การแจ้งผลการพิจารณา 

8.1 กรณีที ่คณะกรรมการสั ่งยกเลิกคำร้องขอ สำนักงานจะแจ้งผ ู ้ร ้องขอทราบภายใน 7 วันนับแต่ว ันท่ี

คณะกรรมการมีมติให้ยกเลิกคำร้องขอวินิจฉัยล่วงหน้า โดยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้รับชำระมาแล้ว 

8.2 กรณีที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยล่วงหน้า สำนักงานจะแจ้งคำวินิจฉัยล่วงหน้าต่อผู้ร้องขอภายใน 7 วัน 

นับแต่วันที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยล่วงหน้า โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ร้องขอได้แจ้ง 

ไว้กับสำนักงาน 

9. การเพิกถอนคำวินิจฉัยล่วงหน้า 

หากภายหลังจากมีคำวินิจฉัยล่วงหน้า ปรากฏต่อคณะกรรมการว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องขอที่ใช้ในการวินิจฉัย 

ของคณะกรรมการไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ หรือผู้ร้องขอไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด 

คณะกรรมการจะเพิกถอนคำวินิจฉัยล่วงหน้าดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบภายหลังจากท่ีคณะกรรมการมีมติ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1) พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 (คลิกท่ีนี่) 

2) กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการขออนุญาตรวมธุรกิจ การขอให้วินิจฉัยเป�นกำรล่วงหน้าและการคัด 

หรือรับรองสำเนาคำสั่งหรือคำวินิจฉัย พ.ศ. 2561 (คลิกท่ีนี่) 

3) ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องขอให้คณะกรรมการ 

การแข่งขันทางการค้ามีคำวินิจฉัยเป�นการล่วงหน้า พ.ศ. 2561 (คลิกท่ีนี่) 

4) ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การเป�นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด 

(คลิกท่ีนี่) 

5) ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื ่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการกระทำต้องห้าม 

ของผู้ประกอบธุรกิจซ่ึงมีอำนาจเหนือตลาด พ.ศ. 2561 (คลิกท่ีนี่) 

6) ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื ่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการกระทําร่วมกัน 

ของผู้ประกอบธุรกิจอันเป�นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจํากัดการแข่งขันในตลาด พ.ศ. 2561 (คลิกท่ีนี่) 

https://www.tcct.or.th/assets/portals/1/files/article_20190221100332.pdf
https://www.tcct.or.th/assets/portals/1/files/01-article_20190522171628.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/334/T_0043.PDF
https://www.tcct.or.th/assets/portals/1/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2.pdf
https://www.tcct.or.th/assets/portals/1/files/13-article_20190224144358.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/274/T_0026.PDF


7) ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื ่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป�นธรรม 

เก่ียวกับการกระทำอันเป�นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืน (คลิกท่ีนี่) 

8) ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื ่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป�นธรรม 

ในธุรกิจแฟรนไชส์ (คลิกท่ีนี่) 

9) ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื ่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป�นธรรม 

ในธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับท่ี 2) (คลิกท่ีนี่) 

10) ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป�นธรรมใน

ธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับท่ี 3) (คลิกท่ีนี่) 

11) ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป�นธรรม

ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย พ.ศ. 2562 (คลิกท่ีนี่) 

12) ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางการพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป�นธรรม 

และการกระทำอันเป�นการผูกขาดหรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจรับซ้ือผลไม้ (คลิกท่ีนี่) 

13) ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป�นธรรม

ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร (คลิกท่ีนี่) 

14) ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าท่ีเป�นธรรมเก่ียวกับ

ระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) กรณีผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม (SMEs) เป�นผู้ขาย

สินค้าหรือบริการ (คลิกท่ีนี่) 

15) ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าท่ีเป�นธรรมเก่ียวกับ

ระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) กรณีผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป�นผู้ขาย

สินค้าหรือบริการ (ฉบับท่ี 2) (คลิกท่ีนี่) 

 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการ 

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา  

เลขท่ี 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  

โทร 02-199-5416 โทรสาร 02-143-7717 

ระยะเวลาเป�ดให้บริการ เป�ดให้บริการ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16:30 น 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/041/T_0051.PDF
https://www.tcct.or.th/assets/portals/1/files/2-article_20191209102140.pdf
https://www.tcct.or.th/assets/portals/1/files/T_0006.pdf
https://www.tcct.or.th/assets/portals/1/files/franchise3.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/182/T_0026.PDF
https://www.tcct.or.th/assets/portals/1/files/T_0042.pdf
https://www.tcct.or.th/assets/portals/1/files/Digital-Platform.pdf
https://www.tcct.or.th/assets/portals/1/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-Credit-Term.pdf
https://www.tcct.or.th/assets/portals/1/files/credit_Term2.pdf

