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ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรือง แนวทางปฏิบตั ใิ นการพิจารณา
กําหนดขอบเขตตลาดและส่วนแบ่งตลาด
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรือง แนวทางปฏิบตั ใิ นการพิจารณา
การกระทําต้องห้ามของผูป้ ระกอบธุรกิจซึงมีอาํ นาจเหนือตลาด
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ วคราวเป็
ั
นกรณีพเิ ศษ (Smart
Visa)

ประกาศคณะกรรมการการแข่งขัน ทางการค้า เรือง แนวทางปฏิ บ ตั ิ
ในการพิ จ ารณากําหนดขอบเขตตลาดและส่ว นแบ่งตลาด
เมือวันที < ตุลาคม =>?@ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (“คณะกรรมการฯ”) ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรือง แนวทางปฏิบตั ใิ นการพิจารณากําหนดขอบเขตตลาด
และส่วนแบ่งตลาด พ.ศ. =>?@ (“ประกาศฯ”) เพือให้ขนั F ตอนการกําหนดขอบเขตตลาดเกิดความ
ชัดเจนและมีแนวทางทีเป็ นสากล โดยสามารถสรุปสาระสําคัญได้ดงั ต่อไปนีF


ในการกําหนดขอบเขตตลาด คณะกรรมการฯ จะต้องพิจารณาเงือนไขทีเป็ นการจํากัดการ
แข่งขันของสินค้าหรือ บริการในด้านการทดแทนกันด้านอุปสงค์ การทดแทนกันด้านอุปทาน
และการแข่งขันกับสินค้าหรือบริการทีอาจเกิดขึนF ได้ในอนาคต









ในการพิจารณาการทดแทนกันด้านอุปสงค์ของสินค้าหรือบริการ คณะกรรมการฯ จะต้อง
พิจารณาข้อมูลอย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างเหล่านีFประกอบกัน เช่น ข้อมูลย้อนหลัง
ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน > ปี ทแสดงถึ
ี
งการทดแทนกันได้ของสินค้าหรือบริการ การวิเคราะห์
เชิงปริมาณและคุณภาพ กฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของรัฐทีเป็ นข้อจํากัดในการทดแทนกันได้
ของสินค้าหรือบริการทีเกียวกับคุณลักษณะ ราคา หรือวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าหรือ
บริการ อุปสรรคหรือข้อจํากัดอืนๆ ในการเปลียนไปใช้สนิ ค้าหรือบริการทีทดแทนกันได้ใน
ด้านคุณลักษณะ ราคา หรือวัตถุประสงค์ในการใช้งาน กลุม่ ลูกค้าทีแตกต่างกัน เป็ นต้น
ในการพิจารณาการทดแทนกันด้านอุปทานของสินค้าหรือบริการ ให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาความสามารถของผูผ้ ลิตหรือจําหน่ายสินค้าหรือบริการหนึง ในการเปลียนไปผลิต
และทําการตลาดสินค้าหรือบริการทีเกียวเนืองได้ โดยไม่ตอ้ งแบกรับภาระต้นทุนหรือความ
เสียงทีเพิมขึนF อย่างมีนยั สําคัญ อันเนืองมาจากการเปลียนแปลงของราคา
การพิจารณาการแข่งขันทีอาจเกิดขึนF ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาจากปั จจัยและ
สถานการณ์เฉพาะในแต่ละกรณีทอาจส่
ี งผลกระทบต่อเงือนไขการเข้าสูต่ ลาดของสินค้าหรือ
บริการทีเกียวเนือง ซึงจะส่งผลต่อระดับการแข่งขันในตลาดนันF ๆ ได้
การพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดให้พจิ ารณาเป็ นร้อยละจากปริมาณจําหน่าย ยอดขาย
ปริมาณการผลิต หรือกําลังการผลิตของสินค้าหรือบริการในตลาด

ประกาศนีFมผี ลใช้บงั คับตังF แต่วนั ที = พฤศจิกายน =>?@ เป็ นต้นไป

ประกาศคณะกรรมการการแข่งขัน ทางการค้า เรือง แนวทางปฏิ บตั ิ
ในการพิ จ ารณาการกระทํา ต้อ งห้ามของผู้ป ระกอบธุร กิ จ ซึงมีอ าํ นาจ
เหนื อ ตลาด
เมือวันที < ตุลาคม =>?@ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (“คณะกรรมการฯ”) ได้ออก
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรือง แนวทางปฏิบตั ใิ นการพิจารณาการกระทํา
ต้องห้ามของผูป้ ระกอบธุรกิจซึงมีอาํ นาจเหนือตลาด พ.ศ. =>?@ (“ประกาศฯ”) เพือให้การ
พิจารณาลักษณะของการกระทําทีเป็ นความผิดของผูป้ ระกอบธุรกิจทีมีอาํ นาจเหนือตลาดตาม
มาตรา >O แห่งพระราชบัญญัตกิ ารแข่งขันทางการค้า พ.ศ. =>?O (“พ.ร.บ.ฯ”) มีความชัดเจน
และเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน โดยประกาศฯ ฉบับนีFนยิ ามลักษณะของการกระทําความผิดตาม
มาตรา >O ไว้ดงั ต่อไปนีF


การกําหนดหรือรักษาระดับราคาซือF หรือราคาขายสินค้าหรือค่าบริการอย่างไม่เป็ นธรรม ให้
หมายถึงลักษณะอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนีF
o

o

o

การตังF ราคาเพือกําจัดคูแ่ ข่งขัน (Predatory Pricing) ได้แก่ การตังF ราคาสินค้าหรือ
บริการในระดับตํามากโดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ผปู้ ระกอบธุรกิจทีเป็ นคูแ่ ข่งขันต้องออก
จากตลาดไป
การตังF ราคาสินค้าหรือบริการทีตํากว่าต้นทุน (Price Below Cost) ทีเป็ นการตังF ราคา
สินค้าหรือบริการสูงกว่าต้นทุนแปรผันเฉลีย (Average Variable Cost : AVC) แต่ตาํ
กว่าต้นทุนรวมเฉลีย (Average Total Cost : ATC)
การกําหนดหรือรักษาราคาซืFอหรือราคาขายสินค้าหรือบริการให้คคู่ า้ โดยเลือกปฏิบตั ิ
อย่างไม่เป็ นธรรม (Price Discrimination)

o

o
o



การกําหนดราคาขายสินค้าหรือบริการทีเป็ นวัตถุดบิ ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ ซึงเป็ นทังF ลูกค้า
ของตนและเป็ นคูแ่ ข่งขันในตลาดสินค้าหรือบริการต้นนํFาหรือปลายนํFาในราคาทีสูงอย่าง
ไม่เป็ นธรรม (Margin Squeeze)
การกําหนดหรือรักษาระดับราคาสูงอย่างไม่เป็ นธรรม (Excessive Pricing)
การกําหนดหรือรักษาระดับราคาซือF หรือราคาขายสินค้าหรือค่าบริการในลักษณะอืน
อย่างไม่เป็ นธรรม

การกําหนดเงือนไขในลักษณะทีไม่เป็ นธรรมให้ผปู้ ระกอบธุรกิจอืนซึงเป็ นคูค่ า้ ของตนต้อง
จํากัดการบริการ การผลิต การซือF หรือการจําหน่ายสินค้า หรือต้องจํากัดโอกาสในการเลือก
ซือF หรือขายสินค้า การได้รบั หรือให้บริการ หรือในการจัดหาสินเชือจากผูป้ ระกอบธุรกิจอืน
ให้หมายถึงลักษณะอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนีF
o

มีการกําหนดเงือนไขต่อผูป้ ระกอบธุรกิจอืนซึงเป็ นคูค่ า้ ของตน เช่น














กิจกรรมส่วนลดของราคาสินค้าหรือบริการ (Discount Schemes)
เงือนไขให้ค่คู า้ ต้องซืFอหรือจําหน่ายสินค้าหรือบริการจากตนเท่านันF (Exclusive
Dealing)
เงือนไขให้ค่คู า้ ต้องซืFอหรือจําหน่ายสินค้าหรือบริการในปริมาณทีกําหนด
(Quantity Forcing)
เงือนไขให้ค่คู า้ ต้องซืFอสินค้าหรือบริการอืนพ่วง (Tied Product) ไปกับการซืFอ
สินค้าหรือบริการทีคูค่ า้ ต้องการ (Tying Product)
เงือนไขให้ค่คู า้ ต้องจําหน่ายสินค้าในราคาหรือช่วงราคาทีกําหนด (Resale Price
Maintenance)
การปฏิเสธทีจะจําหน่ายสินค้าหรือบริการให้คคู่ า้ (Refusal to Supply)

การระงับ ลด หรือจํากัดการบริการ การผลิต การซืFอ การจําหน่าย การส่งมอบ การนําเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ทําลายหรือทําให้เสียหายซึงสินค้า โดยมี
วัตถุประสงค์เพือลดปริมาณให้ตากว่
ํ าความต้องการของตลาด
การแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอ้ นโดยไม่
ื
มเี หตุผลอันสมควร ให้หมายถึงการ
แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอ้ นที
ื มิใช่ธรุ ะตนโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร

ประกาศนีFมผี ลใช้บงั คับตังF แต่วนั ที = พฤศจิกายน =>?@ เป็ นต้นไป

ปร บั ปรุงหลักเกณฑ์ก ารตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชวคราวเป็
ั
น
กรณี พิเศษ (Smart Visa)
ทีประชุมคณะรัฐมนตรีเมือวันที ? พฤศจิกายน =>?@ มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์สาํ หรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ วคราวเป็
ั
นกรณีพเิ ศษ
(Smart Visa) เพืออํานวยความสะดวกและดึงดูดบุคลากรต่างชาติทมีี ความรูค้ วามสามารถสูง
ให้เข้ามาลงทุน ทํางานหรือสร้างธุรกิจใหม่ในกลุม่ อุตสาหกรรมเป้ าหมาย รายละเอียด สรุป
ได้ดงั นีF







เพิมเติมอุตสาหกรรมเป้ าหมาย n สาขา นอกเหนือจาก @O อุตสาหกรรม S-Curve ได้แก่
o

การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก

o

การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

o

การบริหารจัดการสิงแวดล้อมและพลังงานทดแทน

เพิมสิทธิประโยชน์สาํ หรับผูถ้ อื Smart Visa ให้สามารถใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ใน
การเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองในท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศทุกแห่งทีมีบริการช่องทางพิเศษ
ปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ เงือนไขสําหรับ Smart Visa ดังนีF
คุณ สมบัติ ส าํ หรับ ผู้เชียวชาญทัก ษะสูง (SMART “ T” )
o

เงินได้






o

กรณีผเู้ ชียวชาญทีทํางานในวิสาหกิจเริมต้นและผูเ้ ชียวชาญเกษียณอายุ ต้องมี
เงินได้เฉลียไม่น้อยกว่า >O,OOO บาทต่อเดือน
ผูเ้ ชียวชาญซึงปฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
ฝึกอบรมเฉพาะทาง และบุคลากรด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก ไม่ม ี
กําหนดเงินได้ขนตํ
ัF า

สัญญาจ้าง


o

ผูเ้ ชียวชาญทักษะสูงเข้ามาทํางานในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ต้องมีเงินได้เฉลีย
ไม่น้อยกว่า @OO,OOO บาทต่อเดือน

ผูเ้ ชียวชาญซึงปฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐ และบุคลากรด้านการระงับข้อ
พิพาททางเลือก ไม่มกี าํ หนดระยะเวลาขันตํ
F าของสัญญาจ้าง โดยในกรณีทวไป
ั
สัญญาจ้างต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย @ ปี

การรับรองความเชียวชาญและการทํางานในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย






ผูเ้ ชียวชาญซึงปฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐนันF ๆ
เป็ นผูร้ บั รองความเชียวชาญและการทํางานในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
บุคลากรด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก กําหนดให้สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ
ในประเทศ เช่น สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็ นผูร้ บั รองว่าเป็ นบุคคลทีมีความ
เชียวชาญและเข้ามาเพือให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศ
ไทย
ผูเ้ ชียวชาญอืนๆ ยังคงต้องได้รบั การรับรองคุณสมบัตโิ ดยหน่ วยงานของรัฐที
เคยได้รบั มอบหมายให้ทาํ การรับรองคุณสมบัตเิ ช่นเดิม ได้แก่ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

คุณ สมบัติ ส าํ หรับ นัก ลงทุน (Smart “ I” )
o

จะต้องลงทุนขันF ตํากรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนีF





ไม่น้อยกว่า =O ล้านบาท ในนามบุคคล ในกิจการทีใช้เทคโนโลยีเป็ นฐานใน
กระบวนการผลิต หรือ การให้บริการ หรือในกิจการเงินร่วมลงทุนทีได้รบั การ
รับรองจากหน่วยงานรัฐ
ไม่น้อยกว่า > ล้านบาทในวิสาหกิจเริมต้น หรือ โครงการบ่มเพาะ (Incubation)
หรือ โครงการเร่งการเติบโต (Accelerator) ซึงได้รบั การรับรองโดยหน่ วยงานที
เกียวข้อง

คุณ สมบัติ ส าํ หรับ ผู้บ ริหารระดับสูง (Smart “ E” )
o

เงินได้เฉลียไม่น้อยกว่า =OO,OOO บาท ต่อเดือนจากเดิมให้คดิ คํานวณเฉพาะ
เงินเดือนเท่านันF

คุณ สมบัติ ส าํ หรับ ผู้ป ระกอบการวิส าหกิ จเริมต้น (Startup) (Smart “ S” )
o

ระยะเวลาของวีซ่า



o

กรณีทคนต่
ี างชาติได้จดั ตังF วิสาหกิจเริมต้นและมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์แล้ว แม้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ (Incubation) หรือ โครงการ
เร่งการเติบโต (Accelerator) หรือ โครงการอืนในลักษณะเดียวกัน ก็ให้ได้รบั
Smart Visa ทีมีอายุ = ปี ได้ตงั F แต่ครังF แรก

หลักฐานทางการเงิน


•

กําหนดอายุของวีซ่าเป็ น n ระยะ ได้แก่ ? เดือน, @ ปี และ = ปี

ให้แสดงหลักฐานการถือครองจํานวนเงินฝากขันF ตําทีกําหนดมาแล้วไม่ตากว่
ํ า
n เดือน

คนต่างชาติผไู้ ด้รบั สิทธิหลักของ SMART Visa ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ าม พระ
ราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. =>?O สามารถทํางานได้
ทุกประเภทแม้จะเป็ นงานต้องห้าม โดยไม่ตอ้ งมีใบอนุ ญาตทํางาน โดยคู่สมรสของผูไ้ ด้รบั
สิทธิ SMART Visa ทุกประเภทสามารถทํางานได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นงานต้องห้ามและสําหรับ
ผูเ้ ชียวชาญทักษะสูง (SMART T) บุตรทีชอบด้วยกฎหมายทีมีอายุ@v ปี บริบรู ณ์ขนFึ ไป
ได้รบั สิทธิทาํ งานได้เช่นกัน แต่ตอ้ งไม่เป็ นงานต้องห้าม
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