
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

เร่ือง  แนวทางปฏิบัติในการพิจารณากําหนดขอบเขตตลาดและส่วนแบ่งตลาด 
พ.ศ.  2561 

 

 

โดยที่มาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัตกิารแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  2560  กําหนดคําจํากัดความ
ของคําว่าตลาดไว้  และในการพิจารณาสถานะของผู้ประกอบธุรกิจและพฤติกรรมความผิดอื่นภายใต้
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า  จําเป็นต้องมีการกําหนดขอบเขตตลาดที่เก่ียวเนื่องในการพิจารณา 
ในแต่ละกรณี  ดังนั้น  เพื่อให้ขัน้ตอนการกําหนดขอบเขตตลาดดังกล่าวภายใต้พระราชบัญญัตกิารแข่งขัน
ทางการค้า  พ.ศ.  2560  มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางที่เป็นสากล   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  17  (3)  แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  2560  

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  จึงออกประกาศ  ดงัต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  เร่ือง  แนวทางปฏิบัติ

ในการพิจารณากําหนดขอบเขตตลาดและส่วนแบ่งตลาด  พ.ศ.  2561”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ตลาดที่เก่ียวเนื่อง  (Relevant  Market)”  หมายความว่า  ตลาดสินค้าหรือบริการที่เก่ียวเนื่อง

และตลาดภูมิศาสตร์ที่เก่ียวเนื่อง 
“ตลาดสินค้าหรือบริการที่ เ ก่ียวเนื่อง  (Relevant  Product  Market)”  หมายความว่า   

ตลาดที่ประกอบด้วยสินค้าหรือบริการท่ีสามารถใช้ทดแทนกันได้โดยผู้บริโภค  เม่ือพิจารณาจากคุณลักษณะ  

ราคา  หรือวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าหรือบริการนั้น 

“ตลาดภูมิศาสตร์ที่เก่ียวเนื่อง  (Relevant  Geographic  Market)”  หมายความว่า  ตลาดที่
ประกอบด้วยพื้นที่ที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการซึ่งสามารถใช้ทดแทนกันได้โดยผู้บริโภคและมีเง่ือนไข 

การแข่งขันในลักษณะเดียวกัน   

“การกําหนดขอบเขตตลาด  (Market  Definition)”  หมายความว่า  การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
เก่ียวกับสินค้าหรือบริการที่ใช้ทดแทนกันได้  โดยพิจารณาตลาดสินค้าหรือบริการที่เก่ียวเน่ืองและตลาด
ภูมิศาสตร์ที่เก่ียวเนื่อง  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปของขอบเขตตลาดในการบังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  2560   

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้ารักษาการตามประกาศนี้ 

้หนา   ๑๗
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



หมวด  1 
หลักการในการกําหนดขอบเขตตลาด 

 

 

ข้อ ๕ ในการกําหนดขอบเขตตลาดจะพิจารณาเง่ือนไขที่เป็นการจํากัดการแข่งขันของสินค้า
หรือบริการในด้านการทดแทนกันด้านอุปสงค์  (Demand  Substitutability)  การทดแทนกันด้านอุปทาน  
(Supply  Substitutability)  และการแข่งขันกับสินค้าหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  (Potential  
Competition)  มาประกอบกัน 

ข้อ ๖ การทดแทนกันด้านอุปสงค์ของสินค้าหรือบริการ  เป็นการพิจารณาความเห็น 
และมุมมองของผู้บริโภคถึงขอบเขตของการใช้สินค้าหรือบริการที่ทดแทนกันได้  ทั้งจากเหตุผล
คุณลักษณะ  ราคา  หรือวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าหรือบริการนั้น  และเหตุผลทางด้านภูมิศาสตร์ 

ข้อ ๗ การทดแทนกันด้านอุปทานของสินค้าหรือบริการ  เป็นการพิจารณาความสามารถ 
ของผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายสินค้าหรือบริการหนึ่งในการเปลี่ยนไปผลิตและทําการตลาดสินค้าหรือบริการ 
ที่เก่ียวเนื่องได้โดยไม่ต้องแบกรับภาระต้นทุนหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ  อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคา 

ข้อ ๘ การแข่งขันกับสินค้าหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  เป็นการพิจารณาปัจจัย
และสถานการณ์ในแต่ละกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อเง่ือนไขการเข้าสู่ตลาดของสินค้าหรือบริการ 
ที่เก่ียวเนื่อง  ซึ่งจะส่งผลต่อระดับการแข่งขันในตลาดน้ัน ๆ  ได้ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการกําหนดขอบเขตตลาดในกรณีใดมีความยุ่งยากซับซ้อน  
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  
พ.ศ.  2560  ขึ้นมาคณะหน่ึงเพื่อพิจารณากําหนดขอบเขตตลาดก็ได้  ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ  
ภาควิชาการ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนที่เก่ียวข้องจํานวนห้าถึงแปดคน  โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ของสํานักงานเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  สามารถ
ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน   

หมวด  2 
การพิจารณาการทดแทนกันด้านอุปสงค์ 

 

 

ข้อ ๑๐ การพิจารณาการทดแทนกันด้านอุปสงค์ในการกําหนดขอบเขตตลาดตามหลักตลาดสินค้า
หรือบริการที่เก่ียวเนื่องนั้น  ให้พิจารณาข้อมูลอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างประกอบกัน  ดงัต่อไปนี้ 

(1) ข้อมูลย้อนหลังในช่วงระยะเวลาไม่เกินห้าปีที่แสดงถึงการทดแทนกันได้ของสินค้า 
หรือบริการ  อาทิ  เหตุการณ์สําคัญทางเศรษฐกิจที่แสดงถึงการเปลี่ยนไปบริโภคสินค้าหรือบริการ 
ที่ทดแทนกันได้  เนื่องจากเหตุผลด้านคุณลักษณะ  ราคา  หรือวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าหรือบริการ 

้หนา   ๑๘
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ  (Quantitative  and  Qualitative  Tests)  ในด้านต่าง ๆ  
เช่น  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา  (Price  Elasticity  of  Demand)  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อ
ราคาสินค้าแบบไขว้  (Cross  Elasticity  of  Demand)  การวิเคราะห์อนุกรมราคา  (Price  Series)  
ระดับราคา  (Price  Levels)  หรือทิศทางของราคา  (Price  Convergence)  เป็นต้น 

(3) การเก็บข้อมูลหรือการสัมภาษณ์คู่ค้า  ผู้บริโภค  และคู่แข่งขัน  เก่ียวกับความเห็น 
และมุมมองเก่ียวกับคุณลักษณะ  ราคา  หรือวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าหรือบริการ  โดยสุ่มตัวอย่าง
ตามหลักการทางสถิติหรือทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับทางสากล 

(4) ข้อมูลหรือเอกสารของผู้ประกอบธุรกิจ  สถาบันการศึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  ที่ได้วิเคราะห์
ความชอบและรสนิยมของผู้บริโภค  (Consumer  Preferences)  เช่น  ข้อมูลการวิเคราะห์ตลาด  
(Market  Studies)  แบบสอบถามผู้บริโภค  ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ  
ความเห็นของผู้จําหน่ายปลีก  เป็นต้น 

(5) กฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของรัฐที่เป็นข้อจํากัดในการทดแทนกันได้ของสินค้าหรือบริการ 
ที่เก่ียวกับคุณลักษณะ  ราคา  หรือวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าหรือบริการ 

(6) อุปสรรคหรือข้อจํากัดอื่น ๆ  ในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าหรือบริการที่ทดแทนกันได้ในด้าน
คุณลักษณะ  ราคา  หรือวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าหรือบริการ  เช่น  ข้อจํากัดจากตลาดสินค้า
หรือบริการปลายน้ํา  (Downstream  Markets)  ความไม่แน่นอนเก่ียวกับคุณภาพและชื่อเสียงของผู้ผลิต
หรือผู้จาํหน่ายรายอื่น  เป็นต้น 

(7) กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน 
ข้อ ๑๑ การพิจารณาการทดแทนกันด้านอุปสงค์ในการกําหนดขอบเขตตลาดตามหลักตลาด

ภูมิศาสตร์ที่เก่ียวเนื่อง  ให้พิจารณาข้อมูลอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างประกอบกัน  ดงัต่อไปนี้ 
(1) ข้อมูลย้อนหลังในช่วงระยะเวลาไม่เกินห้าปีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงการซื้อหรือสั่งซื้อสินค้า

หรือบริการของคู่ค้าหรือผู้บริโภคจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่  เนื่องจากการขึ้นราคาสินค้าหรือบริการ 
ในพื้นที่นั้น 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะด้านอุปสงค์ของสินค้าหรือบริการชนิดนั้น  เช่น  ความนิยมของผู้บริโภค
ในสินค้าหรือบริการที่เป็นย่ีห้อหรือผลิตในประเทศ  หรือสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศ  ภาษาที่สื่อสาร  
วฒันธรรมและวิถีการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค  เป็นต้น 

(3) การเก็บข้อมูลหรือการสัมภาษณ์คู่ค้า  ผูบ้ริโภค  และคู่แข่งขัน  เก่ียวกับความเห็นและมุมมอง
เก่ียวกับพื้นที่ในการจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการ 

(4) รูปแบบการซื้อสินค้าหรือบริการของคู่ค้าหรือผู้บริโภคซึ่งเก่ียวข้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์  
(Geographic  Pattern)  ของการซื้อสินค้าหรือบริการ 

(5) ทิศทางของการค้า  (Trade  Flow)  ช่องทางการจัดจําหน่าย  หรือรูปแบบของการส่งมอบ
สินค้าหรือบริการ  (Pattern  of  Shipments)   

้หนา   ๑๙
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(6) กฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของรัฐที่เป็นข้อจํากัดในการทดแทนกันได้ของสินค้าหรือบริการ 
ที่เก่ียวกับเหตุผลด้านพื้นที่ที่จาํหน่ายสินค้าหรือใหบ้ริการ 

(7) อุปสรรคหรือข้อจํากัดอื่น ๆ  ในการเปล่ียนไปใช้สินค้าหรือบริการที่ทดแทนกันได ้

ในที่เก่ียวกับพื้นที่ในการจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการ  เช่น  ข้อจํากัดจากตลาดสินค้าหรือบริการปลายนํ้า  
(Downstream  Markets)  สถานที่ตั้งของลูกค้า  เป็นต้น   

ข้อ ๑๒ หากไม่สามารถพิจารณาการทดแทนกันด้านอุปสงค์เพื่อกําหนดขอบเขตตลาดได้อย่างชัดเจน  

โดยใช้ข้อมูลตามข้อ  10  หรือข้อ  11  ให้ทําการวิเคราะห์การทดแทนกันด้านอุปสงค์ตามหลักเศรษฐศาสตร์
เร่ืองการทดสอบการเปลี่ยนไปซื้อสินค้าหรือบริการอื่นเม่ือสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งมีการขึ้นราคาเพียงเล็กน้อย
แต่มีนยัสําคัญในช่วงระยะเวลาหน่ึง  (SSNIP  Test  :  Small  but  Significant  and  Non-transitory  

Increase  in  Price)  ตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(1) ให้เร่ิมการพิจารณาจากประเภทของสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกัน  และพื้นที่ที่บรรดา 

ผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้าหรือบริการเดียวกัน   

(2) จากนั้นให้ขยายขอบเขตประเภทของสินค้าหรือบริการและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ให้กว้างข้ึน  

และให้พิจารณาว่าหากเพิ่มราคาของสินค้าหรือบริการในขอบเขตที่ขยายให้กว้างขึ้นแล้วประมาณร้อยละ  10  

ของราคาปัจจุบัน  ผู้บริโภคในจํานวนที่เป็นนัยสําคัญจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าหรือบริการในขอบเขตท่ีได้
ขยายให้กว้างขึ้นแล้วหรือไม่ 

(3) ให้ดําเนินการขยายขอบเขตของสินค้าหรือบริการทั้งในด้านประเภทของสินค้าหรือบริการ  
และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ต่อไปจนกว่าจะพบว่าผู้บริโภคจะไม่เปลี่ยนไปใช้สินค้าหรือบริการในการขยาย
ขอบเขตครั้งนั้น 

หมวด  3 
การพิจารณาการทดแทนกันด้านอุปทาน 

 

 

ข้อ ๑๓ การทดแทนกันด้านอุปทานของสินค้าหรือบริการเป็นการพิจารณาความสามารถ 

ของผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายสินค้าหรือบริการหนึ่ง  ในการเปลี่ยนไปผลิตและทําการตลาดสินค้าหรือบริการ 
ที่เก่ียวเนื่องได้  โดยไม่ต้องแบกรับภาระต้นทุนหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ  อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคา 

ทั้งนี้  ให้นาํปัจจัยในการพิจารณาการทดแทนทางด้านอุปสงค์ที่เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณา 

้หนา   ๒๐
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



หมวด  4 
การพิจารณาการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้น 

 

 

ข้อ ๑๔ การพิจารณาการแข่งขันกับสินค้าหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในการกําหนด
ขอบเขตตลาดตามหลักตลาดสินค้าหรือบริการที่เก่ียวเนื่องนั้น  ให้พิจารณาจากปัจจัยและสถานการณ์เฉพาะ
ในแต่ละกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อเง่ือนไขการเข้าสู่ตลาดของสินค้าหรือบริการที่เก่ียวเนื่อง  ซึ่งจะส่งผลต่อ
ระดับการแข่งขันในตลาดน้ัน ๆ  ได้ 

หมวด  5 
ส่วนแบ่งตลาด 

 

 

ข้อ ๑๕ การพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายในตลาดสินค้าหรือบริการนั้น  

ให้พิจารณาเป็นร้อยละจากปริมาณจําหน่าย  ยอดเงินขาย  ปริมาณการผลิต  หรือกําลังการผลิตของสินค้า
หรือบริการในตลาด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  4  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

้หนา   ๒๑
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑


