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บทที  : ภาพรวมของกรอบความตกลงอาเซียนด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขนั
ทางการค้า (ASEAN CPL Framework) 

 

กรอบนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในระดับภูมิภาคของอาเซียน 

 

พมิพ์เขียวเพอืจัดตงัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) 

 

ผูน้าํอาเซียนไดต้กลงทีจะจดัตงัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ภายในปี  และ
ทีจะแปลงอาเซียนให้เป็นภูมิภาคทีมีการเคลือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือโดยเสรี และการ
เคลือนยา้ยของเงินทุนทีเสรีมากขึน 

 

ในคาํประกาศเรืองพิมพ์เขียวเพือจัดตังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ทีสิงคโปร์ในเดือน
พฤศจิกายน  ผูน้าํอาเซียนตกลงวา่ 
 

“....พิมพเ์ขียวเพือจดัตงัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซึงใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
ปฏิบติัตามและดาํเนินการให ้AEC บรรลุผลภายในปี  AEC Blueprint จะแปลงอาเซียนใหเ้ป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียว เป็นภูมิภาคเศรษฐกิจทีมีความสามารถในการแข่งขนัสูง ภูมิภาคทีมีการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอ
ภาค และภูมิภาคซึงบูรณาการเขา้ในระบบเศรษฐกิจโลกอยา่งครบถว้น......” 

 

คณะผู้เชียวชาญด้านการแข่งขันของอาเซียน (ASEAN Experts Group on Competition) 

 

ในเดือนสิงหาคม  รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเห็นชอบร่วมกนัใหมี้การจดัตงัคณะผูเ้ชียวชาญดา้นการแข่งขนั
ของอาเซียน (ASEAN Experts Group on Competition) (ต่อไปในทีนีเรียกวา่ “AEGC”) ขึน เพือให้เป็นเวทีระดบั
ภูมิภาคในการหารือและร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ โดย AEGC เป็นหน่วยงาน
ทางการอนัประกอบดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงานทีมีอาํนาจดา้นการแข่งขนัและหน่วยงานทีรับผิดชอบเรืองนโยบาย
การแข่งขนัในรัฐสมาชิกของอาเซียน ทงันี AEGC เป็นผูค้วบคุมดูแลการดาํเนินภารกิจและกิจกรรมอนัเกียวเนือง
กบันโยบายการแข่งขนั ตามเป้าหมายการส่งมอบทีตงัไวภ้ายใต ้AEC Blueprint 

 

AEGC จดัประชุมครังแรกในปี  และไดจ้ดัทาํแนวปฏิบติัของภูมิภาคอาเซียนเกียวกบันโยบายการแข่งขนั 

(ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy) (ต่อไปในทีนีเรียกวา่ “Guidelines”) และคู่มือนี ซึงเป็น
ส่วนหนึงในจาํนวนผลผลิตอืนๆ โดยมีการเปิดตวัทงั Guidelines และคู่มือนีในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียนครังที  ทีเมืองดานงั ประเทศเวียดนาม ในเดือนสิงหาคม  การเปิดตวั Guidelines และคู่มือ ตามมา
ดว้ยการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบทวัทงัภูมิภาคในรัฐสมาชิกของอาเซียนหลายแห่ง เพือใหเ้กิดการสนบัสนุนและ
เป็นการทาํกิจกรรมสู่ภายนอก โดยตงัเป้าใหเ้จา้หนา้ทีรัฐและภาคเอกชนเป็นผูรั้บประโยชน์ สิงพิมพท์งัสองนีและ
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การประชุมเชิงปฏิบติัการในเวลาต่อมามีความประสงคเ์พือช่วยเพิมความรับรู้เกียวกบัการแข่งขนัทางธุรกิจทีเป็น
ธรรมในหมู่วิสาหกิจภูมิภาคและธุรกิจขา้มชาติ และท้ายสุดเพือยกระดับผลการดาํเนินการทางเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขนัของภูมิภาคอาเซียน 

 

ในเดือนธันวาคม  AEGC ยงัได้จดัทาํแนวปฏิบัติการพฒันาสมรรถนะหลกัในนโยบายและกฎหมายการ
แข่งขนัทางการคา้สาํหรับอาเซียน (Guidelines on Developing Core Competencies in CPL for ASEAN) (“RCC 

Guidelines”) ซึงอิงจากประสบการณ์ของรัฐสมาชิกของอาเซียน และหลกัปฏิบติัอนัเป็นทีแนะนาํในระดบัสากล
เพือใหเ้จา้หนา้ทีของหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการแข่งขนัในรัฐสมาชิกของอาเซียนใชใ้นการพฒันาและเสริมสร้าง
สมรรถนะหลกัตามทีกาํหนดของตน RCC Guidelines เนน้เรืองสมรรถนะในสามดา้นหลกัคือ (i) การสร้างความ
เป็นสถาบนั (Institutional Building), (ii) การบงัคบัใช ้(Enforcement), และ (iii) การสนบัสนุน (Advocacy) 

 

การเสริมสร้างขีดความสามารถและการสร้างเครือข่ายทงัภายในและภายนอกคือจุดเนน้อีกประการของ AEGC 

กิจกรรมสําคญัอืนๆ ทีกาํหนดให้เสร็จสินในระยะกลางคือการพฒันากลยุทธ์และเครืองมือเพือการสนับสนุน
ระดบัภูมิภาคต่อนโยบายและกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ (Strategy and Tools for Regional Advocacy on 

CPL) การเสริมสร้างสมรรถนะหลกัในดา้นนโยบายและกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ รวมทงัการจดัทาํ AEGC 

Capacity Building Roadmap ใหเ้สร็จสมบูรณ์ 

 

บทท ี : ขอบเขตของกฎหมายการแข่งขนัทางการค้า 
 

บทนํา 
 

ในขณะทีเนือหาและวิธีปฏิบติัของกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้แตกต่างกนัอยา่งสําคญัภายในรัฐสมาชิกของ
อาเซียนแต่ละแห่ง แต่การจดัตงัระบอบกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ก็แสดงถึงลกัษณะร่วมหลายประการ 

 

บทนีจะเป็นคาํอธิบายพืนฐานโดยกวา้งว่ากฎระเบียบดา้นการแข่งขนัคืออะไรและครอบคลุมวิธีปฏิบติัใดบา้ง 

คาํอธิบายเฉพาะประเทศเกียวกบักฎระเบียบทีใชบ้งัคบัมีอยูใ่นบทเฉพาะประเทศในส่วนที  

 

คู่มือนียงัมีภาคผนวก I ซึงสรุปกรณีศึกษาทีเลือกสรรจากรัฐสมาชิกของอาเซียนบางแห่ง เพือเป็นตวัอยา่งรูปธรรม
ของวิธีปฏิบติัในการบงัคบัใช ้และภาคผนวก II ซึงแสดงรายชือเวบ็ไซตที์เกียวขอ้งและบุคคลติดต่อในระดบัรัฐ
สมาชิกของอาเซียน 
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กรอบด้านกฎหมายและสถาบัน: กฎหมายการแข่งขันทางการค้าคืออะไรและใครเป็นผู้บงัคับใช้ 

 

โดยทัวไป บทบัญญัติเกียวกับสาระสําคัญและวิธีพิจารณาความของกฎหมายการแข่งขนัทางการค้ายึดตาม
กฎหมายปฐมภูมิ (ในรูปแบบของ “พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า”) เป็นหลกั ในขณะทีหลกัเกณฑอ์นัมี
รายละเอียดมากยิงขึนจะเป็นกฎหมายรองทีออกตามอาํนาจทีได้รับมอบหมาย (secondary legislation) และ
มาตรการแบบ “soft law” (ไดแ้ก่แนวทางและเอกสารทีไม่มีผลผกูพนัอืนๆ) 

 

โดยทวัไป พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้จะจดัตงัหน่วยงานขึนแห่งหนึง (“หน่วยงานผู้มีอาํนาจด้านการ
แข่งขันทางการค้า”) ซึงรับผิดชอบการบงัคบัใชก้ฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ ภารกิจหลกัคือการสอบสวนและ
วนิิจฉัยคดี และกาํหนดบทลงโทษสําหรับการฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ ในระบบกฎหมายบางแห่ง 

การวนิิจฉยัคดีอาจปล่อยให้เป็นหนา้ทีของหน่วยงานดา้นตุลาการหรือหน่วยงานทีสาม หน่วยงานผูมี้อาํนาจดา้น
การแข่งขนัทางการคา้อาจให้คาํแนะนาํแก่รัฐบาลและหน่วยงานบริหารภาครัฐในประเด็นทีเกียวเนืองกบัการ
แข่งขนัและมีบทบาทสนบัสนุนในการส่งเสริมให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายภายในโลกธุรกิจและสร้างฉันทามติ
ในหมู่ประชาชนทวัไปดว้ย โดยขึนอยูก่บักฎหมายระดบัชาติ 

 

ประเทศทียงัไม่ไดน้าํกฎหมายนีมาใชย้อ่มจะยงัไม่มีการจดัตงัหน่วยงานผูมี้อาํนาจดา้นการแข่งขนัทางการคา้ ใน
กรณีเช่นนี ระหวา่งรอการนาํระบบกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้มาใช ้การปฏิบติัและการกระทาํในลกัษณะกีด
กนัการแข่งขนัทีเกียวเนืองกบัการแข่งขนัในตลาดจะถูกพิจารณาตามกฎหมายแพง่หรืออาญาทวัไป 

 

ทา้ยสุด ในรัฐสมาชิกของอาเซียนบางแห่ง อุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจบางภาคอาจอยู่ภายใตก้ฎระเบียบเฉพาะ
ภาค ในกรณีเช่นนี ระเบียบทีใชบ้งัคบันนัอาจตงัหน่วยงานเฉพาะกิจ (“หน่วยงานผูก้าํกบัดูแล”) ซึงรับผิดชอบการ
บงัคบัใชร้ะเบียบเฉพาะภาค และในบางครังอาจรวมถึงกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ดว้ย 

 

ผู้รับ: กฎหมายบังคับใช้กบับุคคลใด 

 

กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ใชก้บัผูป้ระกอบการในตลาด ไดแ้ก่ บุคคลผูป้ระกอบธุรกิจ (ไม่ว่าจะเป็นปัจเจก
บุคคลหรือบริษทั) ทีเกียวขอ้งในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ไดแ้ก่ การซือหรือขายสินคา้หรือบริการ) โดยทวัไปจะไม่
แบ่งระหวา่งกิจการทีเอกชนและรัฐเป็นเจา้ของ หากเป็นกิจการทีเกียวขอ้งในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายระดับชาติของรัฐสมาชิกของอาเซียนจะกาํหนดขอบเขตทีแน่นอนของการบังคบัใช้
กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ โดยรัฐสมาชิกของอาเซียนอาจละเวน้ผูป้ระกอบธุรกิจเฉพาะประเภท (เช่น บริษทั
ทีรับผิดชอบบริการสาธารณะ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (“SMEs”) และอืนๆ) หรือผูป้ระกอบธุรกิจใน
ภาคเฉพาะ (อ่อนไหว) (เช่น อุตสาหกรรมดา้นการป้องกนัประเทศ) จากขอบเขตการบงัคบัใชก้ฎหมายการแข่งขนั
ทางการคา้ (หรือจากบทบญัญติับางประการของกฎหมาย) ดงัทีอธิบายดา้นล่าง 
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สาระสําคัญ: การปฏิบัติใดทเีป็นข้อห้ามตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

 

โดยทวัไป กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ห้ามการกระทาํสามประการเป็นหลกั  (i) การร่วมกนัจาํกดัการแข่งขนั
โดยปราศจากเหตุผลอนัสมควรเพือกีดกนัการแข่งขนั; (ii) การใชอ้าํนาจเหนือตลาดหรือการผูกขาดโดยมิชอบ; 

(iii) การรวมกิจการในลกัษณะเพือกีดกนัการแข่งขนั รวมทงัอาจมีบทบญัญติัเกียวกบัวธีิปฏิบติัทางการคา้ทีไม่เป็น
ธรรมดว้ย 

 

การร่วมกนัจํากดัการแข่งขันโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเพอืต่อต้านการแข่งขัน 

 

การร่วมกนัจาํกดัการแข่งขนัโดยปราศจากเหตุผลอนัสมควรเพือต่อตา้นการแข่งขนัคือขอ้ตกลงหรือการตกลงอืนๆ 

ระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดทีมีผลกระทบในเชิงลบต่อการแข่งขนัในตลาดเฉพาะแห่ง (“ทีเกียวเนือง”) 

(กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้มกัหมายถึงการตกลงที “กีดกัน จาํกดั หรือทาํลาย” การแข่งขนัหรือขอ้ความ
ทาํนองเดียวกนั) คาํวา่ “การตกลง” ไม่จาํกดัแค่ขอ้ตกลงทีใชบ้งัคบัไดอ้ยา่งเป็นทางการ แต่รวมถึงการสมรู้ร่วมคิด
กนั (ไดแ้ก่ การสมยอมกนัเอง และการตกลงกนัแบบไม่เป็นทางการอืนๆ) และการตดัสินใจโดยสมาคมของผู ้
ประกอบธุรกิจ (ไม่วา่จะมีผลผกูพนัหรือไม่ก็ตาม) 

 

การร่วมกันจาํกัดการแข่งขนัโดยปราศจากเหตุผลอนัสมควรเพือต่อตา้นการแข่งขนัอาจเป็นในแนวราบ คือ
ระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดทีประกอบการอยูใ่นระดบัเดียวกนั (การผลิต/การจาํหน่าย/การขาย) ในห่วงโซ่
ตลาด (เช่น ระหวา่งผูผ้ลิตสองรายหรือมากกวา่นนั ผูจ้าํหน่ายสองรายหรือมากกวา่นนั ฯลฯ) หรือในแนวดิง คือ
ระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดทีประกอบธุรกิจอยูใ่นห่วงโซ่ตลาดทีต่างระดบักนั (เช่น ระหว่างผูผ้ลิตและผู ้
จาํหน่ายของตน ฯลฯ) สัญญาทงัในแนวราบและแนวดิงอยูภ่ายใตข้อ้ห้ามขา้งตน้ โดยมีขอ้ยกเวน้เพียงเล็กน้อย 

(เช่น ตามกฎหมายของสิงคโปร์ สญัญาแนวดิงไดรั้บละเวน้จากขอ้หา้ม โดยมีขอ้ยกเวน้ในบางกรณี) 

 

โดยปกติ การร่วมกนัจาํกดัการแข่งขนัโดยปราศจากเหตุผลอนัสมควรเป็นขอ้ห้ามหากมีผลเป็นการกีดกนัการ
แข่งขนั ตวัอยา่งเช่น การร่วมกนัจาํกดัการแข่งขนัโดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร (cartel) อาจตกลงให้ตงัราคาสูง
หรือกาํหนดขีดจาํกดัในการผลิตให้กบัสมาชิกของกลุ่ม ซึงมีผลให้ราคาสูงขึนดว้ยเช่นกนั หน่วยงานผูมี้อาํนาจ
ดา้นการแข่งขนัทางการคา้ตอ้งพิสูจน์การมีผลเป็นการกีดกนัการแข่งขนั ซึงบางครังเป็นเรืองยาก เพือให้ง่ายขึน
สําหรับหน่วยงานผูมี้อาํนาจด้านการแข่งขนัทางการคา้ในการดาํเนินการกบัการร่วมกนัจาํกดัการแข่งขนัโดย
ปราศจากเหตุผลอนัสมควร (cartel) ในเขตอาํนาจบางแห่งจึงยอมให้ดาํเนินการทางกฎหมายกบัการร่วมกนัจาํกดั
การแข่งขนัโดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร (cartel) โดยการพิสูจน์ว่าการร่วมกนัจาํกดัการแข่งขนัโดยปราศจาก
เหตุผลอนัสมควร (cartel) นนัมี “วตัถุประสงค์” หรือความตงัใจในการจาํกดัการแข่งขนัดว้ยวิธีใดวิธีหนึง ดงันนั 

การแลกเปลียนอีเมลระหวา่งบริษทัสองแห่งหรือมากกวา่นนัเพือกาํหนดราคา แมว้า่จะยงัไม่ไดน้าํราคาทีสูงขึนนนั
มาใชก็้ตาม จะถูกจบักมุไดต้ามกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้บางแห่ง เพราะอีเมลแสดงความตงัใจในการกาํหนด
ราคาทีสูงขึน 
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การตกลงซึงในหลกัการเป็นการกีดกนัการแข่งขนัอาจไดรั้บขอ้ยกเวน้ (exemption) หากก่อใหเ้กิดผลในทางทีเป็น
ประโยชน์ โดยทวัไป ขอ้ตกลงซึงหาไม่แลว้จะเป็นขอ้ห้ามไดรั้บยกเวน้โดยการให้อาํนาจหรือการอนุญาตโดย
หน่วยงานผูมี้อาํนาจดา้นการแข่งขนัทางการคา้หรือหน่วยงานผูมี้อาํนาจอืนๆ โดยปกติ กฎหมายการแข่งขนัทาง
การคา้จะระบุเงือนไขทีการตกลงซึงกีดกนัการแข่งขนัอาจไดรั้บยกเวน้ รวมทงัวิธีดาํเนินการเพือให้ไดรั้บการ
ยกเวน้ 

 

กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้บางฉบบั อาจให้การตกลงในประเภทหนึงทงัหมด (เช่น การตกลงจดัจาํหน่าย) 

ไดรั้บยกเวน้โดยอตัโนมติั การยกเวน้ทงัหมวด (block exemption) โดยทวัไป กฎหมายจะระบุเงือนไขทีให้มีการ
ยกเวน้ 

 

การใช้อาํนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ 

 

กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้หา้มการใชอ้าํนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (ไดแ้ก่ การผูกขาดหรือบริษทัซึงมีอาํนาจ
ตลาดอยา่งมีนยัสาํคญั) โดยปกติ คาํวา่การใชอ้าํนาจเหนือตลาดโดยมิชอบครอบคลุมวิธีปฏิบติัซึงผูป้ระกอบธุรกิจ
ทีมีอาํนาจตลาดอยา่งมีนยัสาํคญัจาํกดัการแข่งขนัในตลาด 

 

แนวคิดเรืองอาํนาจเหนือตลาดหรืออาํนาจตลาดอย่างมีนัยสําคญัอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายระดับชาติ 

โดยทวัไป หมายถึงสถานการณ์ทีผูป้ระกอบธุรกิจมีความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจพอทีจะกระทาํการในตลาดโดยไม่
ตอ้งคาํนึงว่าคู่แข่งของตน (ตามจริงหรือทีมีศกัยภาพ) จะทาํสิงใด เพือวดัการมีอาํนาจเหนือตลาด กฎหมายการ
แข่งขนัทางการคา้อาจอา้งอิงส่วนแบ่งตลาด และ/หรือตวัชีวดัโครงสร้างตลาดอืนๆ ดงัเช่นการรวมธุรกิจในแนวดิง 

ความไดเ้ปรียบทางเทคโนโลย ีทรัพยากรทางการเงิน ความสาํคญัของชือตราสินคา้ ฯลฯ 

 

กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้อาจใชบ้งัคบักบัทงัการมีอาํนาจเหนือตลาดโดยบริษทัเดียวและการมีอาํนาจเหนือ
ตลาดร่วมกนั (ในกรณีทีผูป้ระกอบธุรกิจสองรายหรือมากกวา่นนัมีอาํนาจตลาดร่วมกนั) เพือวดัการมีอาํนาจเหนือ
ตลาดร่วมกนั กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้อาจอา้งอิงส่วนแบ่งตลาดและตวัชีวดัอืนๆ 

 

การแสวงหาหรือการบรรลุซึงอาํนาจเหนือตลาดไม่ไดเ้ป็นขอ้ห้าม เฉพาะการการใชอ้าํนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ
เท่านัน พฤติกรรมการใชอ้าํนาจโดยมิชอบอาจเป็นในลกัษณะการแสวงหาประโยชน์ (การตงัราคาเกินควรหรือ
เงือนไขทีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้) หรือในลกัษณะกีดกนั (การกระทาํทีตดัคู่แข่งซึงมีความสามารถออกจากตลาด 

ดงัเช่นการตงัราคาเพือขจดัคู่แข่งหรือสัญญาธุรกิจแบบผูกขาดกบัผูจ้ดัส่งวสัดุทีจาํเป็นสาํหรับการผลิตซึงมีเพียง
รายเดียว) กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้อาจมีตวัอยา่งการใชอ้าํนาจโดยมิชอบเพือความแน่นอนทางธุรกิจมาก
ยงิขึน 
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การรวมกจิการในลกัษณะเพือกดีกนัการแข่งขัน 

 

โดยทวัไป กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ครอบคลุมการรวมกิจการในประเภทต่อไปนี การรวมกิจการ การซือ
กิจการ และกิจการร่วมคา้ (กิจการร่วมคา้อาจควบคุมโดยบทบญัญติัภายใตเ้รืองการรวมกิจการหรือเรืองขอ้การ
ร่วมกนัจาํกดัการแข่งขนัโดยปราศจากเหตุผลอนัสมควรเพือกีดกนัการแข่งขนั)  

 

การรวมกิจการเป็นขอ้ห้ามต่อเมือนาํไปสู่การจาํกดัการแข่งขนั สําหรับเขตอาํนาจหลายแห่ง จะทดสอบโดยดูว่า 
“การแข่งขนัลดนอ้ยลงอยา่งมีนยัสาํคญั” หรือไม่ 

 

การรวมกิจการทีเขา้ตามขอ้ห้ามควรคดักรองและอนุมติัโดยหน่วยงานผูมี้อาํนาจดา้นการแข่งขนัทางการคา้หรือ
หน่วยงานผูมี้อาํนาจอืนๆ กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้อาจกาํหนดระบบการแจง้เรืองการทาํธุรกรรม (ทีเสนอ) 

โดยสมคัรใจหรือโดยเป็นบทบงัคบัต่อหน่วยงานผูมี้อาํนาจดา้นการแข่งขนัทางการคา้ กฎหมายการแข่งขนัทาง
การคา้มกักาํหนดเกณฑ์ขนัตาํ (ส่วนแบ่งตลาดและ/หรือยอดเงินขาย) ของธุรกรรมทีตอ้งมีการแจง้ให้ทราบ ใน
กรณีทีการแจง้นนัเป็นบทบงัคบั หากไม่แจง้อาจนาํไปสู่การลงโทษ โดยทวัไป การรวมกิจการไม่อาจเสร็จสมบูรณ์
ไดจ้นกวา่จะไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานผูมี้อาํนาจดา้นการแข่งขนัทางการคา้ 
 

การปฏิบัติทางการค้าซึงเป็นการจํากดัการแข่งขันอนืๆ 

 

ในรัฐสมาชิกของอาเซียนบางแห่ง กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ควบคุม (หา้ม) การปฏิบติัซึง แมจ้ะไม่เกียวเนือง
กบับทบญัญติัพืนฐานของกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ทีกล่าวขา้งตน้มากนกั แต่จดัอยู่ในประเภทการปฏิบติั
ทางการคา้ซึงเป็นการจาํกดัการแขง่ขนั/ไม่เป็นธรรม 

 

ในกรณีทีมีบทบญัญติัดงักล่าวรวมอยูใ่นกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ระดบัประเทศ บทบญัญติันนัจะแสดงไว้
ในยอ่หนา้เฉพาะของบทเกียวกบัประเทศของคู่มือนี 

 

วธีิพจิารณาคดี: คําสังห้ามมีการบังคับใช้อย่างไร 

 

ในกรณีส่วนใหญ่ กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้กาํหนดหลกัเกณฑเ์ฉพาะในการพิจารณาคดีเพือการบงัคบัใช ้

โดยทวัไป หน่วยงานผูมี้อาํนาจดา้นการแข่งขนัทางการคา้เปิดคดีตามคาํฟ้องหรือโดยลาํพงัตนเอง ในกรณีทีมีการ
ขอรับการยกเวน้หรือการอนุญาต การยนืเรืองจากคู่สญัญาในการทาํธุรกรรมนนัอาจเป็นเหตุให้มีการสอบสวนขึน
ได ้

 

การสอบสวนนาํมาซึงชุดกิจกรรม ซึงบางประเภทอาจควบคุมโดยกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ ตวัอยา่งเช่น 

กฎหมายอาจระบุขนัตอนและเวลาจาํกดัของการสอบสวน อาํนาจในการสอบสวนของหน่วยงานผูมี้อาํนาจดา้น
การแข่งขนัทางการคา้ (เช่น อาํนาจในการสอบถาม ตรวจคน้ ยดึหลกัฐาน ฯลฯ) และสิทธิของคู่ความทีเกียวขอ้ง
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ในการสอบสวน (เช่น ธุรกิจหรือความลบัอืนๆ การรักษาความลบั สิทธิในการพิจาณาคดีทีเป็นธรรม สิทธิในการ
อุทธรณ์ ฯลฯ) 

 

การสอบสวนตามมาดว้ยการวนิิจฉยัชีขาด (คือ การรับคาํวนิิจฉยัเบืองตน้หรือคาํวนิิจฉยัถึงทีสุด ซึงอาจดาํเนินการ
โดยหน่วยงานผูมี้อาํนาจดา้นการแข่งขนัทางการคา้เองหรืออาจปล่อยใหเ้ป็นเรืองของหน่วยงานอีกแห่ง (ดา้นตุลา
การหรือบริหาร) 

 

เมือพิสูจน์ไดว้า่มีการฝ่าฝืน กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้บญัญติัใหมี้บทลงโทษ บทลงโทษอาจใชไ้ดก้บัทงัการ
ฝ่าฝืนดา้นวธีิพิจารณาความ (เช่น การฝ่าฝืนมาตรการดา้นการสอบสวน) และการฝ่าฝืนบทบญัญติักฎหมายอนัเป็น
สาระสาํคญั (เช่นการมีส่วนร่วมในการร่วมกนัจาํกดัการแข่งขนัโดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร (cartels) หรือการ
ใชอ้าํนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ ฯลฯ) บทลงโทษอาจประกอบดว้ยค่าปรับเป็นตวัเงิน คาํสังหรือคาํสังห้าม ซึงอาจ
กาํหนดการแกไ้ขเชิงพฤติกรรมหรือเชิงโครงสร้าง (เช่น การละเวน้หรือการนาํพฤติกรรมอนัใดอนัหนึงมาปฏิบติั 

การขายหรือปลดเปลืองสินทรัพย ์ฯลฯ) และมาตรการอืนๆ 

คาํวินิจฉัยโดยหน่วยงานผูมี้อาํนาจดา้นการแข่งขนัทางการคา้หรือหน่วยงานผูมี้อาํนาจอืนๆ อาจอยู่ภายใตก้าร
ทบทวนโดยหน่วยงานดา้นตุลาการหรือดา้นบริหาร 

 

มกีรณข้ีอยกเว้น (exclusion) หรือข้อยกเว้น (exemption) จากการใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
หรือไม่ 

 

โดยปกติ กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้เป็นกฎหมายทีใชบ้งัคบัทวัไป (หมายถึงวา่ใชก้บัทุกภาคเศรษฐกิจและกบั
ผูป้ระกอบธุรกิจทงัหมดทีเกียวขอ้งในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ) อย่างไรก็ตาม โดยเป็นไปตามระบบแห่งประเทศ
และข้อกําหนดตามรัฐธรรมนูญ ภาคเศรษฐกิจ (อ่อนไหว) บางภาค (เช่น ด้านการป้องกันประเทศหรือ
เกษตรกรรม) หรือธุรกิจบางประเภท (ดงัเช่นรัฐวิสาหกิจ หรือวิสาหกิจทีรับผิดชอบบริการสาธารณะ) อาจไดรั้บ
ยกเวน้ (exclusion) จากการบงัคบัใชน้โยบายและกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ ทงัหมดหรือบางส่วน ซึงจะ
เรียกวา่ “ขอ้ยกเวน้” (exclusion) 

 

นอกไปจากขอ้ยกเวน้ (exclusion) ซึงใชก้บัภาคเศรษฐกิจหรือประเภทของผูป้ระกอบธุรกิจโดยรวม กฎหมายการ
แข่งขนัทางการคา้อาจให้การยกเวน้ (exemption) จากบทบญัญติัเฉพาะขอ้ในกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ดว้ย 

ตวัอย่างเช่น อาจให้การยกเวน้สําหรับการตกลงซึงจาํกัดการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจเพราะเป็นการ
สนับสนุนวตัถุประสงค์ของประเทศเป็นการเฉพาะ (เช่น การพฒันาทางเทคนิค ผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค 

สิงแวดลอ้ม การพฒันา วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) ฯลฯ)  

 

ในบทต่อไปทีเกียวกบัประเทศ จะแยกกรณีขอ้ยกเวน้ (exclusion) และกรณียกเวน้ (exemption) จากกนั โดยกรณี
ขอ้ยกเวน้ (exemption) จะอยูใ่นส่วนเฉพาะอนัเกียวกบัเรืองการร่วมกนัจาํกดัการแข่งขนัโดยปราศจากเหตุผลอนั
สมควรเพือกีดกนัการแข่งขนั ในขณะทีกรณีขอ้ยกเวน้ (exclusion) จะอยูใ่นส่วนแยกเฉพาะเรือง 
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