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กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียน (ตอนที่ ๒) 

บทน ำ 

จำกบทควำมครั้งก่อนที่ได้กล่ำวถึงกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำในอำเซียนของประเทศสมาชิก

อำเซียนที่ได้บังคับใช้กฎหมำยฉบับนี้ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำมข้อ ๔๑ ของแผนประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

(AEC Blueprint) ประเทศสมำชิกอำเซียนได้ตกลงร่วมกันที่จะก ำหนดนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำภำยในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ในฉบับนี้เรำจะพิจำรณำถึงภำพรวมและพัฒนำกำรของกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของ

ประเทศสมำชิกอำเซียนที่มีกฎหมำยใช้บังคับในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประเทศสมำชิกอำเซียนที่ยังไม่มีกฎหมำย

กำรแข่งขันทำงกำรค้ำต่อจำกบทควำมในตอนที่ ๑ 

๑) เมียนมำ 

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ เมียนมำได้ออก Pyidaungsu Hluttaw Law No. 9/2015 ซึ่ง

กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำฉบับนี้ได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำได้ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำขึ้นและให้อ ำนำจ

คณะกรรมกำรในกำรสอบสวนและท ำค ำวินิจฉัย หำกคณะกรรมกำรฯ มีค ำวินิจฉัยว่ำกำรกระท ำเป็นกำรละเมิด

ต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมำย คณะกรรมกำรก็จะส่งส ำนวนกำรสอบสวนต่อไปยังอัยกำร เพ่ือสั่งฟ้องต่อศำล 

อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรฯ มีอ ำนำจที่จะใช้มำตรกำรลงโทษทำงปกครองได้ในบำงกรณ ี

กฎหมำยซึ่งเป็นกำรปฏิบัติในลักษณะต่อต้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ (anticompetitive practices) มี

บทบัญญัติดังต่อไปนี้ 

๑. กำรซื้อขำยที่ไม่เป็นธรรม 

๒. ข้อตกลงร่วมกันเพ่ือกำรจ ำกัดทำงกำรค้ำ หรือผูกขำดทำงกำรค้ำ 

๓. กำรมีอ ำนำจเหนือตลำดโดยมิชอบ 

๔. กำรควบรวมกิจกำร 

 



 

๒ 

 

๒) บูรไน 

กฎเกณฑก์ำรแข่งขันทำงกำรค้ำของบรูไนมีขึ้นในปี พ. ศ. ๒๕๕๘ ชื่อว่ำ “Brunei Competition Order – 

BCO” ประกำศเมื่อวันที่ ๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะมีผลใช้บังคับภำยหลังกำรประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำ หน่วยงำนก ำกับดูแลที่จัดตั้งขึ้นภำยใต้กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของบรูไน คือ คณะกรรมกำร

กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 

กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำบรูไนได้ก ำหนดห้ำมไม่ให้ท ำข้อตกลงผูกขำดทำงกำรค้ำ อย่ำงไรก็ตำม ได้มี

ข้อยกเว้นหลำยประกำร รวมถึงข้อตกลงในแนวดิ่ง (vertical agreements)๑ กำรด ำเนินกำรที่มีข้อยกเว้นเป็น

รำยกรณี (individual exemption) หรือข้อยกเว้นทั้งหมวด (block exemption) กำรด ำเนินกำรที่เพ่ิม

กระบวนกำรผลิต กำรด ำเนินกำรที่เพ่ิมกำรจัดจ ำหน่ำย หรือก่อให้เกิดกำรพัฒนำทำงเทคนิคหรือทำงเศรษฐกิจ

ในบำงกรณ ี

นอกจำกนี้ กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำบรูไนยังห้ำมไม่ให้มีกำรใช้อ ำนำจเหนือตลำดโดยมิชอบ แม้ว่ำ

กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำบรูไนได้ก ำหนดข้อยกเว้นไว้จ ำนวนมำก แตย่ังไมมี่ข้อบทที่ชัดเจนว่ำผู้ใช้อ ำนำจ

เหนือตลำดโดยมิชอบจะได้รับกำรวินิจฉัยตำมกฎหมำยอย่ำงไร 

กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำบรูไนมีบทบัญญัติห้ำมควบรวมกิจกำรที่น ำไปสู่กำรจ ำกัดหรือป้องกันกำร

แข่งขัน เว้นแต่จะมีบทบัญญัติทีเ่ป็นกำรยกเว้นไว้ นอกจำกนี้ กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำบรูไนไดบ้ัญญัติให้

มีกำรแจ้งทั้งก่อนและหลังกำรควบรวมกิจกำรโดยสมัครใจ และได้จ ำกัดขอบเขตของกำรควบรวมกิจกำรที่ต้อง

แจ้งก่อนปิดบริษัทลง 

ในกรณีที่มีกำรละเมิด คณะกรรมกำรสำมำรถสั่งให้ยุติกำรกระท ำที่เป็นกำรละเมิดได้ และหำกกำรละเมิด

นั้นเกิดจำกกำรจงใจหรือประมำทเลินเล่อให้ลงโทษโดยคิดค่ำปรับร้อยละ ๑๐ ของมูลค่ำของเป็นเวลำอย่ำง

                                                           
๑ vertical agreement หมำยถึง ควำมตกลง หรือกำรสมรู้ร่วมคิด (concerted practice) ระหว่ำงผู้ประกอบธุรกิจที่ด ำเนิน

ธุรกิจตำมวัตถุประสงค์ของควำมตกลงหรือกำรสมรู้ร่วมคิดในระดับของสำยกำรผลิตหรือกำรจัดจ ำหน่ำยที่แตกต่ำงกันและ
เกี่ยวข้องกับเง่ือนไขท่ีคู่สัญญำอำจซื้อ ขำย ขำยต่อ สินค้ำหรือบริกำร 



 

๓ 

 

น้อย ๓ ปี กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำบรูไนมีมำตรกำรลดหย่อนผ่อนโทษ (leniency program) ส ำหรับ

กำรละเมิดที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรห้ำมใช้ข้อตกลงต่อต้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 

นอกจำกนี้ กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำยังก ำหนดให้มีโทษจ ำคุกไม่เกิน ๑๒ เดือน และมีค่ำปรับ 

ส ำหรับข้อหำบำงอย่ำง เช่น กำรท ำลำยหรือแก้ไขหลักฐำนหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จต่อคณะกรรมกำรในกรณีที่มี

กำรกระท ำผิดกฎหมำยโดยบริษัทหรือบุคคล เช่น กรรมกำรผู้จัดกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ก็ต้องรับโทษที่เกี่ยวข้องใน

กรณถีูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิด 

กำรอุทธรณ์นั้นสำมำรถอุทธรณ์ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำต่อศำลอุทธรณ์ 

กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ (Competition Appeal Tribunal) 

เมื่อบรูไนมีกำรใช้บังคับกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำแล้ว กฎหมำยดังกล่ำวจะใช้กับกำรด ำเนินกำรที่

เกิดข้ึนนอกบรูไนไดก้็ต่อเมื่อมีผลกระทบด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำต่อบรูไนเท่ำนั้น 

๓) สปป.ลำว  

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สมัชชำแห่งชำติของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวได้

ลงนำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ฉบับที่ ๖๐/NA (Law on Business Competition No. 

60/ NA) ภำยใต้แผนงำนระยะยำว ๕ ปีว่ำด้วยกำรจัดตั้งและแก้ไขกฎหมำยของรัฐสภำแห่งสหประชำชำติ ครั้ง

ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ฉบับที่ ๐๕/NA ลงวันที่ ๒๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๔  

กฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำจะใช้บังคับเมื่อออกพระรำชกฤษฎีกำประกำศใช้และ ๑๕ วัน

หลังประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

แต่ไม่มีกำรออกพระรำชกฤษฎีกำประกำศใช้ อย่ำงไรก็ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำก็ใช้บังคับ 

ในขณะที่ยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ก ำกับดูแล 

กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำก ำหนดให้คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำเป็นผู้มีอ ำนำจก ำกับ

ดูแลที่มีอ ำนำจสอบสวนและท ำค ำวินิจฉัยแล้วส่งเรื่องทำงอำญำไปยังอัยกำรพิจำรณำ 



 

๔ 

 

กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำใช้กับบุคคลในประเทศและต่ำงประเทศ นิติบุคคล และองค์กรที่ประกอบ

ธุรกิจในลำว และได้มสีำระส ำคัญของกฎหมำยครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้  

๑. กำรซื้อขำยที่ไม่เป็นธรรม 

๒. ข้อตกลงต่อต้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 

๓. กำรใช้อ ำนำจเหนือตลำดโดยมิชอบ 

๔. กำรควบรวมกิจกำร 

กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำก ำหนดให้มีกำรแจ้งคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำก่อนมีกำรควบ

รวมกิจกำร เว้นแต่คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยเป็นวิสำหกิจขนำดกลำงหรือขนำดย่อม (SMEs) 

กฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำมีทั้งโทษทำงปกครองและทำงอำญำ แต่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ำเมื่อใดจึงจะน ำ

โทษทำงปกครองหรือโทษทำงอำญำมำใช้บังคับ 

กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำก ำหนดกรอบพ้ืนฐำนส ำหรับกฎเกณฑ์กำรแข่งขันทำงกำรค้ำของลำวไว้ แต่

ยังมีควำมจ ำเป็นต้องก ำหนดแนวทำงและรำยละเอียดเพ่ิมเติมไว้จำกที่ทั้งหมดอยู่ในพระรำชบัญญัติ และโดย

อำจจะมกีำรระบุไว้ในลักษณะเป็นแนวทำงของคณะกรรมกำร (guidelines of the commission) ในอนำคต 

๔.) ฟิลิปปินส์ 

สภำคองเกรสฟิลิปปินส์ได้ผ่ำนร่ำงกฎหมำย Republic Act ฉบับที่ ๑๐๖๖๗ (the Philippines 

Competition Act หรือ PCA) ซึ่งเป็นกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำแห่งฟิลิปปินส์ โดยประธำนำธิบดี 

Benigno Aquino III ได้ลงนำมกฎหมำยเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 

๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำแห่งฟิลิปปินส์ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำง

กำรค้ำ ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรก ำกับดูแลและใช้บังคับกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ และคณะกรรมกำรฯ เข้ำ

รับต ำแหน่งในเดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวำระ ๗ ปีตำมกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำฟิลิปปินส์ มำตรำ ๗ 

ในเดือนกุมภำพันธ์ปี พ. ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมกำรได้ออกหลักเกณฑ์ชั่วครำวเรื่องกำรควบรวมกิจกำร 

ก่อนออกกฎระเบียบและข้อบังคับ ( Implementing Rules and Regulations - IRR) ของกฎหมำยกำร



 

๕ 

 

แข่งขันทำงกำรค้ำฟิลิปปินส์ หลักเกณฑ์ชั่วครำวถือเป็นมำตรกำรกำรแจ้งชั่วครำวระหว่ำงรอกำรใช้บังคับของ

กฎระเบียบและข้อบังคับ (IRR) และหลักเกณฑ์ชั่วครำวเป็นตัวก ำหนดว่ำเมื่อใดที่ธุรกรรมได้รับกำรรำยงำนควร

ได้รับกำรอนุมัติ คณะกรรมกำรได้ประกำศกฎระเบียบและข้อบังคับเมื่อวันที่ ๓ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ และมี

ผลใช้บังคับในวันที่ ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำฟิลิปปินส์ฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่ประกอบ

กิจกำรค้ำ อุตสำหกรรม และพำณิชยกรรมในฟิลิปปินส์ นอกจำกนี้ กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำฟิลิปปินส์

ยั ง ใช้บั งคับกับกำรค้ำระหว่ ำงประเทศที่ อำจมีผลกระทบโดยตรงในกำรค้ำ  อุตสำหกรรม หรือ  

พำณิชยกรรมในประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึงรวมถึงกำรด ำเนินงำนธุรกิจในต่ำงประเทศ 

ข้อตกลงเพ่ือผูกขำดทำงกำรค้ำเป็นสิ่งต้องห้ำมภำยใต้กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำฟิลิปปินส์  

กำรครอบง ำกิจกำรและกำรรวมกิจกำรเพ่ือผูกขำดทำงกำรค้ำก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยฉบับนี้เช่นกัน 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติมในประเด็นต่ำง ๆ ของกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำแห่งฟิลิปปินส์ รวมถึงแบบ

ของกำรควบรวมกิจกำรได้มีก ำหนดไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับเพ่ิมเติม 

นอกจำกนี้ กฎระเบียบและข้อบังคับเพ่ิมเติมยังก ำหนดกรอบส ำหรับกำรก ำหนดประเด็นส ำคัญอีก

หลำยประกำร เช่น กำรควบคุมตลำดที่เกี่ยวข้อง กำรครอบง ำตลำด และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่จะต้อง

เปิดเผยรำคำต่ ำสุด (share thresholds) ของหุ้นในกรณีมีข้อสันนิษฐำนว่ำเป็นกำรใช้อ ำนำจเหนือตลำดโดยมิ

ชอบ 

คณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรห้ำมไม่ให้ควบรวมกิจกำรหำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรควบรวมกิจกำร

จะเป็นกำรป้องกัน จ ำกัด หรือลดกำรแข่งขันในตลำดกำรค้ำที่เก่ียวข้อง 

บทบัญญัติที่ส ำคัญอ่ืน ๆ ของกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำแห่งฟิลิปปินส์ ได้แก่ มำตรกำร 

กำรลดหย่อนผ่อนโทษ (leniency program) บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรต่อ

ศำลอุทธรณ์ และกำรยอมรับโดยชัดแจ้งว่ำคู่สัญญำฝ่ำยที่ได้รับควำมเสียหำยโดยตรงจำกกำรละเมิดกฎหมำย

กำรแข่งขันทำงกำรค้ำมีสิทธิด ำเนินกระบวนกำรฟ้องร้องทำงแพ่งแยกกันในแต่ละรำยได้ 



 

๖ 

 

กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำฟิลิปปินส์ก ำหนดให้มีบทลงโทษในข้อหำและอัตรำโทษที่แตกต่ำงกัน 

โดยมีทั้งกำรก ำหนดโทษปรับและโทษจ ำคุก เช่น กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำก ำหนดว่ำในกรณีที่คู่สัญญำใน

ข้อตกลงดังกล่ำวเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย เจ้ำหน้ำที่ ผู้บริหำร หรือพนักงำนที่มีต ำแหน่งบริหำรซึ่งสมรู้ร่วม

คิดและจงใจท ำข้อตกลงที่เป็นกำรละเมิดต่อกฎหมำยดังกล่ำวจะต้องรับโทษจ ำคุกตั้งแต่ ๒ ปี ถึง ๗ ปี 

๕.) กัมพูชำ 

ปัจจุบันไม่มีกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำในกัมพูชำ แต่กระทรวงพำณิชย์ของกัมพูชำได้ยกร่ำง

กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวก ำลังอยู่ ในระหว่ำง 

กำรพิจำรณำโดยสมัชชำแห่งชำติ (National Assembly) ในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วัตถุประสงค์ของร่ำงกฎหมำยฉบับนี้ คือ เพ่ือก ำหนดบทบัญญัติและวิธีกำรที่ใช้บังคับกับกำรปฏิบัติที่

ไม่ชอบด้วยกฎหมำยในกำรกีดกันกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและเพ่ือส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ

กำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นธรรมในกัมพูชำ กฎหมำยจะครอบคลุมถึง ข้อตกลงต่อต้ำนกำรผูกขำดที่ผิด

กฎหมำย กำรใช้อ ำนำจโดยมิชอบเหนือตลำด และกำรควบรวมธุรกิจ๒ 

บทสรุป 

ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำจะเห็นได้ว่ำมีพัฒนำกำรของกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่ส ำคัญในอำเซียน

จ ำนวนมำก แต่ยังมีคดีที่เกิดขึ้นในภูมิภำคนี้ค่อนข้ำงน้อย ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หลำยประเทศได้มีกำรใช้บังคับ

กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ และประเทศที่ยังไม่ได้มีกฎหมำยก็ได้เร่งออกกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำให้

มีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำมที่ได้กล่ำวถึงข้ำงต้น ประเทศที่ยังไม่ได้ออกกฎหมำยก็อยู่ในระหว่ำง

พิจำรณำร่ำงกฎหมำย แม้ว่ำจะเป็นเรื่องคำดกำรณ์ได้ยำกว่ำกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของประเทศ

สมำชิกจะได้รับกำรด ำเนินกำรหรือจะใช้บังคับอย่ำงจริงจังหรือมีประสิทธิผลหรือไม่ แต่เห็นได้ชัดว่ำประเทศ

สมำชิกทุกประเทศพยำยำมปฏิบัติตำมแผนพิมพ์เขียวของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนเพ่ือออกกฎหมำยกำร

แข่งขันทำงกำรค้ำ และพัฒนำกฎหมำยให้บังคับใช้ได้จริงอันเป็นกำรเปิดเสรีกำรค้ำและกำรลงทุนในระดับ

                                                           
๒ Asean Competition Organization.  “ ASEAN Competition Cambodia . ”  ๒ ๑  ก ร ก ฎ ำ ค ม  ๒ ๕ ๕ ๙ .  
http://www.asean-competition.org/selectcountry=Cambodia. (สืบค้นเมื่อวันที่ ๖ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ ) 



 

๗ 

 

ภูมิภำค ดังนั้นธุรกิจต่ำง ๆ จึงไม่สำมำรถละเลยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำได้อีกต่อไป และ

ควรติดตำมศึกษำพัฒนำกำรของกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจ

ในภูมิภำคอำเซียน 

นำงสำวจันทพร ศรีโพน 

บุคลำกรจัดท ำข้อมูลกฎหมำย 

ฝ่ำยอำเซียนและกิจกำรต่ำงประเทศ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 


