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 ประกาศคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ เรื�อง แนวทางปฏบิตัใินการพจิารณา
กาํหนดขอบเขตตลาดและสว่นแบ่งตลาด  

 ประกาศคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ เรื�อง แนวทางปฏบิตัใินการพจิารณา
การกระทําตอ้งหา้มของผูป้ระกอบธรุกจิซึ�งมอีาํนาจเหนือตลาด 

 ปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ ั �วคราวเป็นกรณพีเิศษ (Smart 
Visa) 

 

ประกาศคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า เร ื�อง แนวทางปฏิบตัิ
ในการพิจารณากาํหนดขอบเขตตลาดและส่วนแบง่ตลาด 

 

เมื�อวนัที� < ตุลาคม =>?@ คณะกรรมการแขง่ขนัทางการคา้ (“คณะกรรมการฯ”) ไดอ้อกประกาศ
คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ เรื�อง แนวทางปฏบิตัใินการพจิารณากาํหนดขอบเขตตลาด
และส่วนแบ่งตลาด พ.ศ. =>?@ (“ประกาศฯ”) เพื�อใหข้ ั Fนตอนการกาํหนดขอบเขตตลาดเกดิความ
ชดัเจนและมแีนวทางที�เป็นสากล โดยสามารถสรปุสาระสาํคญัไดด้งัต่อไปนีF 

 ในการกาํหนดขอบเขตตลาด คณะกรรมการฯ จะตอ้งพจิารณาเงื�อนไขที�เป็นการจาํกดัการ
แขง่ขนัของสนิคา้หรอื บรกิารในดา้นการทดแทนกนัดา้นอุปสงค ์การทดแทนกนัดา้นอปุทาน 
และการแขง่ขนักบัสนิคา้หรอืบรกิารที�อาจเกดิขึFนไดใ้นอนาคต 

 



 ในการพจิารณาการทดแทนกนัดา้นอุปสงคข์องสนิคา้หรอืบรกิาร คณะกรรมการฯ จะตอ้ง
พจิารณาขอ้มลูอยา่งหนึ�งอยา่งใดหรอืหลายอยา่งเหล่านีFประกอบกนั เชน่ ขอ้มลูยอ้นหลงั
ในช่วงระยะเวลาไม่เกนิ > ปีที�แสดงถงึการทดแทนกนัไดข้องสนิคา้หรอืบรกิาร การวเิคราะห์
เชงิปรมิาณและคณุภาพ กฎเกณฑห์รอืกฎระเบยีบของรฐัที�เป็นขอ้จาํกดัในการทดแทนกนัได้
ของสนิคา้หรอืบรกิารที�เกี�ยวกบัคณุลกัษณะ ราคา หรอืวตัถปุระสงคก์ารใชง้านของสนิคา้หรอื
บรกิาร อปุสรรคหรอืขอ้จาํกดัอื�นๆ ในการเปลี�ยนไปใชส้นิคา้หรอืบรกิารที�ทดแทนกนัไดใ้น
ดา้นคณุลกัษณะ ราคา หรอืวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน กลุม่ลกูคา้ที�แตกต่างกนั เป็นตน้  

 ในการพจิารณาการทดแทนกนัดา้นอุปทานของสนิคา้หรอืบรกิาร ใหค้ณะกรรมการฯ 
พจิารณาความสามารถของผูผ้ลติหรอืจาํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารหนึ�ง ในการเปลี�ยนไปผลติ
และทาํการตลาดสนิคา้หรอืบรกิารที�เกี�ยวเนื�องได ้โดยไม่ตอ้งแบกรบัภาระตน้ทุนหรอืความ
เสี�ยงที�เพิ�มขึFนอยา่งมนียัสาํคญั อนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงของราคา 

 การพจิารณาการแขง่ขนัที�อาจเกดิขึFน ใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณาจากปัจจยัและ
สถานการณ์เฉพาะในแต่ละกรณีที�อาจสง่ผลกระทบต่อเงื�อนไขการเขา้สูต่ลาดของสนิคา้หรอื
บรกิารที�เกี�ยวเนื�อง ซึ�งจะสง่ผลต่อระดบัการแขง่ขนัในตลาดนั Fน ๆ ได ้

 การพจิารณาสว่นแบ่งการตลาดใหพ้จิารณาเป็นรอ้ยละจากปรมิาณจาํหน่าย ยอดขาย 
ปรมิาณการผลติ หรอืกาํลงัการผลติของสนิคา้หรอืบรกิารในตลาด 

ประกาศนีFมผีลใชบ้งัคบัตั Fงแต่วนัที� = พฤศจกิายน =>?@ เป็นตน้ไป 

 

ประกาศคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า เร ื�อง แนวทางปฏิบตัิ
ในการพิจารณาการกระทาํต้องห้ามของผ ู้ประกอบธรุกิจซึ�งม ีอาํนาจ
เหนือตลาด 

 

 

เมื�อวนัที� < ตุลาคม =>?@ คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ (“คณะกรรมการฯ”) ไดอ้อก
ประกาศคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ เรื�อง แนวทางปฏบิตัใินการพจิารณาการกระทาํ
ตอ้งหา้มของผูป้ระกอบธุรกจิซึ�งมอีาํนาจเหนือตลาด พ.ศ. =>?@ (“ประกาศฯ”) เพื�อใหก้าร
พจิารณาลกัษณะของการกระทาํที�เป็นความผดิของผูป้ระกอบธุรกจิที�มอีาํนาจเหนือตลาดตาม
มาตรา >O แหง่พระราชบญัญตักิารแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. =>?O (“พ.ร.บ.ฯ”) มคีวามชดัเจน
และเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั โดยประกาศฯ ฉบบันีFนิยามลกัษณะของการกระทาํความผดิตาม
มาตรา >O ไวด้งัต่อไปนีF 

 การกําหนดหรอืรกัษาระดบัราคาซืFอหรอืราคาขายสนิคา้หรอืคา่บรกิารอยา่งไม่เป็นธรรม ให้
หมายถงึลกัษณะอย่างหนึ�งอยา่งใด ดงัต่อไปนีF 

o การตั Fงราคาเพื�อกาํจดัคูแ่ขง่ขนั (Predatory Pricing) ไดแ้ก่ การตั Fงราคาสนิคา้หรอื
บรกิารในระดบัตํ�ามากโดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อใหผู้ป้ระกอบธรุกจิที�เป็นคูแ่ขง่ขนัตอ้งออก
จากตลาดไป 

o การตั Fงราคาสนิคา้หรอืบรกิารที�ตํ�ากวา่ตน้ทนุ (Price Below Cost) ที�เป็นการตั Fงราคา
สนิคา้หรอืบรกิารสงูกวา่ตน้ทุนแปรผนัเฉลี�ย (Average Variable Cost : AVC) แต่ตํ�า
กว่าตน้ทุนรวมเฉลี�ย (Average Total Cost : ATC) 

o การกําหนดหรอืรกัษาราคาซืFอหรอืราคาขายสนิคา้หรอืบรกิารใหคู้ค่า้โดยเลอืกปฏบิตัิ
อยา่งไม่เป็นธรรม (Price Discrimination) 



o การกําหนดราคาขายสนิคา้หรอืบรกิารที�เป็นวตัถุดบิใหผู้ป้ระกอบธุรกจิ ซึ�งเป็นทั Fงลกูคา้
ของตนและเป็นคูแ่ขง่ขนัในตลาดสนิคา้หรอืบรกิารตน้นํFาหรอืปลายนํFาในราคาที�สงูอยา่ง
ไม่เป็นธรรม (Margin Squeeze) 

o การกําหนดหรอืรกัษาระดบัราคาสงูอยา่งไม่เป็นธรรม (Excessive Pricing) 

o การกําหนดหรอืรกัษาระดบัราคาซืFอหรอืราคาขายสนิคา้หรอืคา่บรกิารในลกัษณะอื�น
อยา่งไม่เป็นธรรม 

 การกําหนดเง ื�อนไขในลกัษณะที�ไม่เป็นธรรมใหผู้ป้ระกอบธุรกจิอื�นซึ�งเป็นคูค่า้ของตนตอ้ง
จาํกดัการบรกิาร การผลติ การซืFอ หรอืการจาํหน่ายสนิคา้ หรอืตอ้งจาํกดัโอกาสในการเลอืก
ซืFอหรอืขายสนิคา้ การไดร้บัหรอืใหบ้รกิาร หรอืในการจดัหาสนิเชื�อจากผูป้ระกอบธรุกจิอื�น 
ใหห้มายถงึลกัษณะอย่างหนึ�งอยา่งใด ดงัต่อไปนีF 

o มกีารกําหนดเง ื�อนไขต่อผูป้ระกอบธุรกจิอื�นซึ�งเป็นคูค่า้ของตน เชน่ 

 กจิกรรมสว่นลดของราคาสนิคา้หรอืบรกิาร (Discount Schemes) 

 เงื�อนไขใหคู้่คา้ตอ้งซืFอหรอืจาํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารจากตนเท่านั Fน (Exclusive 
Dealing) 

 เงื�อนไขใหคู้่คา้ตอ้งซืFอหรอืจาํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารในปรมิาณที�กาํหนด 
(Quantity Forcing) 

 เงื�อนไขใหคู้่คา้ตอ้งซืFอสนิคา้หรอืบรกิารอื�นพ่วง (Tied Product) ไปกบัการซืFอ
สนิคา้หรอืบรกิารที�คูค่า้ตอ้งการ (Tying Product) 

 เงื�อนไขใหคู้่คา้ตอ้งจาํหน่ายสนิคา้ในราคาหรอืชว่งราคาที�กาํหนด (Resale Price 
Maintenance) 

 การปฏเิสธที�จะจาํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารใหคู้ค่า้ (Refusal to Supply) 

 การระงบั ลด หรอืจาํกดัการบรกิาร การผลติ การซืFอ การจาํหน่าย การสง่มอบ การนําเขา้มา
ในราชอาณาจกัรโดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร ทาํลายหรอืทาํใหเ้สยีหายซึ�งสนิคา้ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื�อลดปรมิาณใหต้ํ�ากว่าความตอ้งการของตลาด  

 การแทรกแซงการประกอบธุรกจิของผูอ้ื�นโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร ใหห้มายถงึการ
แทรกแซงการประกอบธรุกจิของผูอ้ ื�นที�มใิชธ่รุะตนโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 

ประกาศนีFมผีลใชบ้งัคบัตั Fงแต่วนัที� = พฤศจกิายน =>?@ เป็นตน้ไป 
 

 

ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช ั �วคราวเป็น
กรณีพิเศษ (Smart Visa) 
 

ที�ประชมุคณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� ? พฤศจกิายน =>?@ มมีตเิหน็ชอบใหป้รบัปรงุคณุสมบตั ิ
หลกัเกณฑแ์ละสทิธปิระโยชน์สาํหรบัการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ ั �วคราวเป็นกรณพีเิศษ 
(Smart Visa) เพื�ออาํนวยความสะดวกและดงึดดูบุคลากรต่างชาตทิี�มคีวามรูค้วามสามารถสงู
ใหเ้ขา้มาลงทุน ทาํงานหรอืสรา้งธรุกจิใหม่ในกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย รายละเอยีด สรปุ
ไดด้งันีF 



 เพิ�มเตมิอุตสาหกรรมเป้าหมาย n สาขา นอกเหนือจาก @O อตุสาหกรรม S-Curve ไดแ้ก่  

o การบรกิารดา้นการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก  

o การพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

o การบรหิารจดัการสิ�งแวดลอ้มและพลงังานทดแทน  

 เพิ�มสทิธปิระโยชน์สาํหรบัผูถ้อื Smart Visa ใหส้ามารถใชช้่องทางพเิศษ (Fast Track) ใน
การเดนิทางเขา้ออกราชอาณาจกัร ณ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในท่าอากาศยานระหวา่ง
ประเทศทกุแห่งที�มบีรกิารช่องทางพเิศษ  

 ปรบัปรงุคณุสมบตั ิหลกัเกณฑ ์และ เง ื�อนไขสาํหรบั Smart Visa ดงันีF  

คณุสมบตัิสาํหรบัผ ู้เชี�ยวชาญทกัษะสงู (SMART “ T” ) 

o เงนิได ้ 

 ผูเ้ชี�ยวชาญทกัษะสงูเขา้มาทาํงานในอตุสาหกรรมเป้าหมาย ตอ้งมเีงนิไดเ้ฉลี�ย
ไม่น้อยกว่า @OO,OOO บาทต่อเดอืน  

 กรณีผูเ้ชี�ยวชาญที�ทาํงานในวสิาหกจิเริ�มตน้และผูเ้ชี�ยวชาญเกษยีณอาย ุตอ้งมี
เงนิไดเ้ฉลี�ยไม่น้อยกว่า >O,OOO บาทต่อเดอืน 

 ผูเ้ชี�ยวชาญซึ�งปฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐั สถาบนัอดุมศกึษา สถาบนั
ฝึกอบรมเฉพาะทาง และบุคลากรดา้นการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก ไม่มี
กาํหนดเงนิไดข้ ั Fนตํ�า  

o สญัญาจา้ง 

 ผูเ้ชี�ยวชาญซึ�งปฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐั และบุคลากรดา้นการระงบัขอ้
พพิาททางเลอืก ไม่มกีาํหนดระยะเวลาขั Fนตํ�าของสญัญาจา้ง โดยในกรณทีั �วไป 
สญัญาจา้งตอ้งมรีะยะเวลาอยา่งน้อย @ ปี  

o การรบัรองความเชี�ยวชาญและการทาํงานในอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

 ผูเ้ชี�ยวชาญซึ�งปฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐั กาํหนดใหห้น่วยงานของรฐันั Fนๆ 
เป็นผูร้บัรองความเชี�ยวชาญและการทาํงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 บุคลากรดา้นการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก กาํหนดใหส้ถาบนัอนุญาโตตุลาการ
ในประเทศ เช่น สถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นผูร้บัรองวา่เป็นบุคคลที�มคีวาม
เชี�ยวชาญและเขา้มาเพื�อใหบ้รกิารดา้นการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกในประเทศ
ไทย 

 ผูเ้ชี�ยวชาญอื�นๆ ยงัคงตอ้งไดร้บัการรบัรองคุณสมบตัโิดยหน่วยงานของรฐัที�
เคยไดร้บัมอบหมายใหท้าํการรบัรองคณุสมบตัเิชน่เดมิ ไดแ้ก่ สาํนกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิสาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย สาํนักงานสง่เสรมิ
เศรษฐกจิดจิทิลั สาํนักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ

คณุสมบตัิสาํหรบันักลงทุน (Smart “ I” ) 

o จะตอ้งลงทุนขั Fนตํ�ากรณใีดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนีF 



 ไม่น้อยกว่า =O ลา้นบาท ในนามบคุคล ในกจิการที�ใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐานใน
กระบวนการผลติ หรอื การใหบ้รกิาร หรอืในกจิการเงนิรว่มลงทนุที�ไดร้บัการ
รบัรองจากหน่วยงานรฐั  

 ไม่น้อยกว่า > ลา้นบาทในวสิาหกจิเริ�มตน้ หรอื โครงการบ่มเพาะ (Incubation) 
หรอื โครงการเรง่การเตบิโต (Accelerator) ซึ�งไดร้บัการรบัรองโดยหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง 

คณุสมบตัิสาํหรบัผ ู้บริหารระดบัสงู (Smart “ E” ) 

o เงนิไดเ้ฉลี�ยไม่น้อยกว่า =OO,OOO บาท ต่อเดอืนจากเดมิใหค้ดิคาํนวณเฉพาะ
เงนิเดอืนเท่านั Fน   

คณุสมบตัิสาํหรบัผ ู้ประกอบการวิสาหกิจเริ�มต้น (Startup) (Smart “ S” ) 

o ระยะเวลาของวซ่ีา 

 กาํหนดอายขุองวซ่ีาเป็น n ระยะ ไดแ้ก่ ? เดอืน, @ ปี และ = ปี  

 กรณีที�คนต่างชาตไิดจ้ดัตั Fงวสิาหกจิเริ�มตน้และมคีณุสมบตัเิป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ลว้ แมไ้ม่ไดเ้ขา้รว่มโครงการบ่มเพาะ (Incubation) หรอื โครงการ
เรง่การเตบิโต (Accelerator) หรอื โครงการอื�นในลกัษณะเดยีวกนั กใ็หไ้ดร้บั 
Smart Visa ที�มอีาย ุ= ปีไดต้ั Fงแต่ครั Fงแรก 

o หลกัฐานทางการเงนิ 

 ใหแ้สดงหลกัฐานการถอืครองจาํนวนเงนิฝากขั Fนตํ�าที�กาํหนดมาแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 
n เดอืน 

• คนต่างชาตผิูไ้ดร้บัสทิธหิลกัของ SMART Visa ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติาม พระ
ราชกําหนดการบรหิารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. =>?O สามารถทาํงานได้
ทุกประเภทแมจ้ะเป็นงานตอ้งหา้ม โดยไม่ตอ้งมใีบอนุญาตทาํงาน โดยคู่สมรสของผูไ้ดร้บั
สทิธ ิSMART Visa ทุกประเภทสามารถทาํงานได ้แต่ตอ้งไม่เป็นงานตอ้งหา้มและสาํหรบั
ผูเ้ชี�ยวชาญทกัษะสงู (SMART T) บตุรที�ชอบดว้ยกฎหมายที�มอีาย@ุv ปีบรบิรูณ์ขึFนไป 
ไดร้บัสทิธทิาํงานไดเ้ชน่กนั แต่ตอ้งไม่เป็นงานตอ้งหา้ม  
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