กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียน
บทนำ
แผนงำนเพื่อกำรจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน หรือ AEC Blueprint ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.
๒๕๕๐ กำหนดไว้ว่ำประเทศสมำชิกอำเซียนต้องมีนโยบำยหรือกฎหมำยกำรแข่งขัน ทำงกำรค้ำมำใช้บังคับ
ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่ำงไรก็ตำม มี ๕ ประเทศจำก ๑๐ ประเทศสมำชิกอำเซียนที่ มีกฎหมำยว่ำด้วยกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ อินโดนีเซีย มำเลเซี ย สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนำม และอีก ๔
ประเทศ ได้แก่ บรูไน ลำว เมียนมำ และฟิลิปปินส์ ได้มีกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
ประเทศกัมพูชำประเทศเดียวในอำเซียนที่ยัง ไม่มีกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ แต่ได้มีร่ำงกฎหมำยกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และกำลังอยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวในปัจจุบัน ดังนั้น
จึงเป็นเรื่องยำกที่จะคำดกำรณ์ถึง ประสิทธิภำพในกำรใช้บังคับในระบบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำในอำเซียน ใน
บทควำมนี้ผู้เขียนได้กล่ำวถึงกำรพัฒนำกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของแต่ละประเทศสมำชิกอำเซียน และ
หวังว่ำบทควำมนี้จะทำให้ผู้อ่ำนเห็นถึงภำพรวมและพัฒนำกำรล่ำสุดของกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำใน
อำเซียนของประเทศสมำชิกอำเซียน
กำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
กำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน หรือ AEC ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ
กำรรวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจร่วมกันของชำติ อำเซียน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมำ ลำว
เวียดนำม มำเลเซีย สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กั มพูชำและบรูไน ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ ๔ เรื่อง คือ
๑) กำรเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียว ๒) กำรสร้ำงอำเซียนให้เป็นภูมิภำคที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
สูง ๓) กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจอย่ำงเท่ำเทียมกันระหว่ำงสมำชิกอำเซียน และ ๔) กำรเชื่อมโยงอำเซียนเข้ำกับ
เศรษฐกิจโลก ผลของกำรรวมกลุ่มดังกล่ำวจะทำให้อำเซียนมีประชำกรรวมกันถึง ๖๐๐ ล้ำนคน มีศักยภำพใน
กำรบริโภคมำกขึ้น เพิ่มอำนำจต่อรองกับคู่ค้ำ มีศักยภำพในกำรแข่งขันสูงขึ้น และดึงดูดเงินลงทุนเข้ำสู่ภูมิภำค
มำกขึ้น
ควำมสำคัญของกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
กำรรวมเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน คือ กำรเปิดเสรีด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนในระดับภูมิภำค
อำเซียนทำให้บริษัทต่ำง ๆ ทั่วโลก สำมำรถเข้ำมำประกอบธุรกิจในภูมิภำคอำเซียนได้ โดยปรำศจำกอุปสรรค
ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุ น ดังนั้ น เพื่อให้ กำรเปิดเสรีนำมำซึ่งประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ จึง จำเป็นต้ อ งมี
กฎหมำยเป็นเครื่องมือบังคับให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และกฎหมำยทีส่ ำคัญฉบับหนึ่ง คือ “กฎหมำยกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำ” ที่จะทำให้นักลงทุนต่ำงชำติมั่นใจว่ำตลำดอำเซียนเปิดสำหรับผู้แข่งขันรำยใหม่ให้เข้ำมำแข่งขันได้
อย่ำงเสรีและมีกลไกกำกับไม่ให้พฤติกรรมจำกัดกำรแข่ง ขันบิดเบือนกำรแข่งขันที่เป็นธรรม ในขณะเดียวกัน
กฎหมำยยังช่วยปกป้ องวิส ำหกิจ ขนำดกลำงและขนำดย่ อมในอำเซียนให้ มีโ อกำสเข้ำสู่ตลำดและสำมำรถ
แข่งขันอย่ำงเป็นธรรมกับบริษัทขนำดใหญ่ โดยเฉพำะกลุ่มทุนจำกต่ำงประเทศได้
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หลักสำกลของกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
บทบัญญัติที่สำคัญของกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เป็นสำกล คือ ห้ำมผู้ประกอบกำรที่มีอำนำจ
เหนือตลำดใช้อำนำจตลำดโดยไม่เป็นธรรม ห้ำมกำรตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้ประกอบธุรกิจเพื่อลดหรือจำกัดกำร
แข่งขัน ห้ำมกำรรวมธุรกิจอันอำจก่อให้เกิดกำรผู กขำด ทำลำย หรือจำกัดกำรแข่งขันสำหรับประเทศสมำชิก
อำเซียน ต่อไปนี้จะกล่ำวถึงหลักกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของประเทศสมำชิกอำเซียนที่ได้ใช้บังคับก่อนปี
พ.ศ. ๒๕๕๘
๑) อินโดนีเซีย
กฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ งคื อ กฎหมำยฉบั บ ที่ ๕ ประจ ำปี ๒๕๔๒ (Law No.5 of 1999) ค ำสั่ ง ของ
ประธำนำธิบดีแห่งสำธำรณรัฐอินโดนีเซียเลขที่ ๗๕ ประจำปี ๒๕๔๒ เกี่ยวกับคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำง
กำรค้ ำ (Decree of the President of the Republic of Indonesia No. 75 of 1999 on the Komisi
Pengawas Persaingan Usaha) หรื อ คณะกรรมกำรกำรแข่ ง ขั น ทำงกำรค้ ำ (the Komisi Pengawas
Persaingan Usaha - KPPU) (คำสั่ง - the decree) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ๔ ฉบับและแนวทำงอีกหลำยฉบับ
ประกอบด้วย๑
๑. ระเบียบของศำลสูงสุดแห่งสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับที่ ๓ ประจำปี ๒๕๔๘ (Regulation of the
Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3 of 2005) เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในกำรยื่นคำ
คัดค้ำนต่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ (Procedures for Filing Objections to
the Decisions of KPPU)
๒. ระเบียบของคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๔๙ (KPPU Regulation
No. 1 of 2006) เกี่ยวกับวิธีกำรพิจำรณำคดีในคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ (Procedures
for Case-Handing in KPPU)
๓. ระเบียบของคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๐ (KPPU Regulation
No. 2 of 2008) เกี่ยวกับอำนำจของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำคดี (Authorities of
the Commission Secretariat in Case-Handing)
๔. ระเบียบของคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ (KPPU Regulation
No. 1 of 2010) เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ำรพิ จ ำรณำคดี (Case-Handling Procedures) ใช้ แ ทนระเบี ย บ
คณะกรรมกำรกำรแข่ง ขัน ทำงกำรค้ำ ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๔๙ (KPPU Regulation No. 1 of

๑

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. “Competition Law .” 1999. http://eng.kppu.go.id/newkppu/wp-

content/uploads/2016/11/law_5_year_1999_.pdf. (สืบค้นเมื่อวันที่ ๖ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ )
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2006) และฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๑ (KPPU Regulation No.2 of 2008) สำหรับคดีที่เข้ำสู่กำร
พิจำรณำตั้งแต่ ๕ เมษำยน ๒๕๕๓
ขอบเขตพฤติกรรมต้องห้ำมตำมกฎหมำย
กฎหมำยก ำหนดห้ ำ มกำรปฏิ บั ติ ใ นลั ก ษณะต่ อ ต้ ำ นกำรแข่ ง ขั น ทำงกำรค้ ำ (anti-competitive
practices) รวมถึงข้อตกลงในลักษณะกีดกันกำรแข่งขัน กิจกรรมในลักษณะกีดกันกำรแข่งขัน กำรใช้
อำนำจเหนือตลำดโดยมิชอบ และกำรรวมกิจกำรซึ่งลดกำรแข่งขันลง
องค์กรที่มีอำนำจใช้บังคับและอำนำจหน้ำที่
องค์กรที่มีอำนำจใช้บังคับ คือ คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ (Komisi Pengawas Persaingan
Usaha - KPPU) ซึ่งเป็นสถำบันอิสระจำกรัฐ อิสระจำกรัฐบำลและอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยรับผิดชอบ
และรำยงำนต่อประธำนำธิบดีแห่งอินโดนีเซีย กรรมกำรของคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ (KPPU)
ได้รั บ แต่งตั้งและถอดถอนโดยประธำนำธิบดีตำมกำรอนุมัติของสภำนิติ บัญญัติของประชำชน (People's
Legislative Assembly)
คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ รับผิดชอบในกำรควบคุมดูแลและประเมินกำรดำเนินกำรของผู้
ประกอบธุรกิจในตลำดอินโดนีเซียตำมกฎหมำย ทำหน้ำที่สอบสวนและใช้บังคับกฎหมำย เช่น ออกคำวินิจฉัย
เกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืนตำมที่กล่ำวหำ ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบำยของรัฐบำลในเรื่องกำรปฏิบัติใน
เชิงผูกขำดหรือกำรแข่งขันทำงธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม ออกแนวทำงและยื่นรำยงำนเป็นระยะเกี่ยวกับกิจกรรมของ
ตนต่อประธำนำธิบดีแห่งอินโดนีเซียและสภำนิติบัญญัติของประชำชน (People's Legislative Assembly)
บทลงโทษ
ตำมมำตรำ ๔๘ ของกฎหมำย คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอำจกำหนดบทลงโทษในรูป แบบ
ของมำตรกำรทำงปกครองต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่ำฝืนบทบัญญัติของกฎหมำย บทลงโทษดังกล่ำวรวมถึง
ก. คำประกำศให้ข้อตกลงอันมีลักษณะกีดกันกำรแข่งขัน กำรกระทำในเชิงผูกขำด กำรแข่งขันทำง
ธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม กำรใช้อำนำจเหนือตลำดโดยมิชอบ กำรรวมธุรกิจหรือกำรควบกิจกำร หรือ
กำรได้มำซึ่งหุ้นใช้ไม่ได้และเป็นโมฆะ
ข. ข้อกำหนดให้ใช้ค่ำสินไหมทดแทน
ค. ค่ำปรับระหว่ำง ๑ พันล้ำนรูเปียห์อินโดนีเซีย ถึง ๒.๕ หมื่นล้ำนรูเปียห์อินโดนีเซีย
ง. บทลงโทษทำงอำญำ กำรฝ่ำฝืนที่ร้ำยแรงที่สุดจะถูกปรับระหว่ำง ๒.๕ หมื่นล้ำนรูเปียห์อินโดนีเซีย
ถึง ๑ แสนล้ำนรูเปียห์อินโดนีเซีย หรือต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน กำรฝ่ำฝืนในขั้น
พิจำรณำควำม จะถูกปรับระหว่ำง ๑ พันล้ำนรูเปียห์อินโดนีเซีย ๕ พันล้ำนรูเปียห์อินโดนีเซีย
หรือต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน
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พัฒนำกำรล่ำสุดของกฎหมำย
ช่ ว งกลำงเดื อ นเมษำยน ๒๕๖๐ ฝ่ ำ ยกฎหมำยสภำผู้ แ ทนรำษฎรอิ น โดนี เ ซี ย (House of
Representatives’ Legislation Body: Baleg) ได้สรุปกำรทบทวนร่ำงกฎหมำย ฉบับที่ ๕/๑๙๙๐ เกี่ยวกับ
กำรผูกขำดและกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นธรรมซึ่งยกระดับอำนำจของหน่ว ยงำนกำกับดูแลกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำ คือ Business Competition Supervisory Commission โดยขัน้ ตอนต่อไป คือ สภำผู้แทนรำษฎร
ให้สัตยำบันร่ำงกฎหมำยนี้ และคำดกำรณ์ว่ำกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำจะแล้วเสร็จภำยใน
สิ้นปี ๒๕๖๐
คดีล่ำสุด
เมื่อช่วงเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ คณะกรรมกำรฯ ได้มีคำวินิจฉัยว่ำผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์รำยใหญ่ PT
Yamaha Indonesia Motor Manufacturing และ PT Astra Honda Motor มี ส่ ว นเกี่ ย วพั น ในพฤติ ก รรม
ผูกขำดตลำด รถมอเตอร์ไซค์อัตโนมัติรุ่น ๑๑๐ ซีซี และ ๑๒๕ ซีซี โดยกำรเพิ่มรำคำรถให้สูงขึ้น โดยกล่ำวอ้ำง
ถึงกำรพบกันของเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงของทั้งสองบริษัทในสนำมกอล์ฟแห่งหนึ่งและจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
กำรตอบโต้กัน
๒.) มำเลเซีย
พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ปี ๒๕๕๓ (Competition Act 2010) ใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๑
มกรำคม ๒๕๕๕ และน ำมำซึ่ ง หลั ก เกณฑ์ อั น ครอบคลุ ม ด้ ำ นกำรแข่ ง ขั น โดยมำพร้ อ มกั บ รั ฐ บั ญ ญั ติ
คณะกรรมกำรกำรแข่ ง ขั น ทำงกำรค้ ำ ปี ๒๕๕๓ (Competition Commission Act 2010) ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ (Competition Commission) ให้เป็นผู้มีอำนำจในกำรใช้บังคับด้ำนกำร
แข่งขัน
กำรปฏิบัติในลักษณะที่กฎหมำยป้องกัน
พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของมำเลเซียป้องกันกำรปฏิบัติในลักษณะที่เป็นกำรทำข้อตกลง
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือผลอันเป็นกำรกีดกัน กำรกำจัด หรือกำรทำลำย กำรแข่งขันอย่ำงมีนัยสำคัญ และกำรใช้
อำนำจเหนือตลำดโดยมิชอบในตลำดสินค้ำหรือบริกำรใด แต่ไม่มีระเบียบเรื่องกำรควบคุมกำรรวมธุรกิจใน
พระรำชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ปี ๒๕๕๓ ไม่ใช้กับกิจกรรมพำณิชย์ซึ่งควบคุมตำมบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำยที่ระบุในตำรำงที่ ๑ (First Schedule) ได้แก่ พระรำชบัญญัติกำรสื่อสำรและสื่อมัลติมีเดีย ปี
๒๕๔๑ (Communications and Multimedia Act 1998) และพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรพลั งงำน ปี
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๒๕๔๔ (Energy Commission Act 2001) กิจกรรมเหล่ำนี้มี พระรำชบัญญัติที่บัญญัติเรื่องกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำไว้โดยเฉพำะอยู่แล้ว๒
วิธีพิจำรณำคดี
กำรสอบสวนอำจเริ่มโดยคณะกรรมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำตำมคำสั่งของรัฐมนตรีหรือเมื่อมีกำรฟ้องคดี
และตำมข้อ ๔๐ ของรัฐบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำปี ๒๕๕๓ คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอำจ
กำหนดโทษปรับไม่เกินอัตรำร้อยละ ๑๐ ของยอดขำยทั่วโลกของกิจกำรหนึ่งในช่ วงเวลำที่มีกำรฝ่ำฝืนเกิดขึ้น
หรือออกคำสั่งที่สมควรอื่นใด
คดีล่ำสุด
คดีมำเลเซียแอร์ไลน์และแอร์เอเชีย - คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำมำเลเซียได้มคี ำวินิจฉัยในปี
๒๕๕๗ ว่ำสำยกำรบินมำเลเซียแอร์ไลน์และสำยกำรบินแอร์เอเชียมีข้อตกลงเรื่องส่วนแบ่งในตลำดกำรขนส่ง
ทำงอำกำศในมำเลเซียที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งแต่ละฝ่ำยถูก ลงโทษปรับประมำณ ๑๐ ล้ำนริงกิตโดยค่ำปรับนี้ต่ำกว่ำ
ค่ำปรับสูงสุด ๑๐ เปอร์เซ็นต์จำกยอดซื้อขำยหลักทรัพย์ทั่วโลกของทั้งสองสำยกำรบินระหว่ำงช่วงระยะเวลำ
กำรละเมิด คือเดือนมกรำคมถึงเมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๕
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ ๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ศำลอุทธรณ์กลับคำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำ ในคดีมำเลเซียแอร์ไลน์ และแอร์เอเชีย เนื่องจำกคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำไม่
สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำข้อตกลงกำรยกเลิกเส้นทำงกำรบินบำงเส้นทำงนั้นเป็นข้อตกลงเพื่อผูกขำดธุรกิจ
๓.) สิงคโปร์
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องคือรัฐบัญญัติกำรแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๗ (Competition Act 2014) ใช้บังคับกับกิจกำร
อันได้แก่ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล (ซึ่งรวมถึงกิจกำรเจ้ำของรำยเดียว ธุรกิจ บริษัท ห้ำงร้ำน ห้ำงหุ้นส่วน
สมำคม สหกรณ์ สภำธุรกิจ สมำคมกำรค้ำ หรือแม้แต่องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร) ซึ่งสำมำรถมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เศรษฐกิจ ไม่ว่ำจะมีสถำนะด้ำนกฎหมำยและด้ำนกรรมสิทธิ์และวิธีกำรได้มำซึ่งเงินทุนเช่นใด
ระเบียบและคำสั่งในรัฐบัญญัติกำรแข่งขัน
๑. กำรแข่งขัน (Competition Regulations)
๒. ระเบียบกำรแข่งขัน (กำรแจ้งขออนุญำต) (Competition (Notification) Regulations)
๓. ระเบียบกำรแข่งขัน (บทเฉพำะกำลสำหรับข้อห้ำมตำมมำตรำ ๓๔) (Competition(Transitional
Provisions for Section 34 Prohibition) Regulations
๔. ระเบียบกำรแข่งขัน (ค่ำธรรมเนียม) (Competition (Fees) Regulations)
๒

Malaysia Competition Commission. “ Competition Act 2010. ” 1999. http: / / www. mycc. gov. my/ faqcompetition-act-2010. (สืบค้นเมื่อวันที่ ๗ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ )
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๕. ร ะ เ บี ย บ ก ำ ร แ ข่ ง ขั น ( บ ท ก ำ ห น ด โ ท ษ ) ( Competition ( Composition of Offences)
Regulations)
๖. ระเบียบกำรแข่งขัน (กำรอุทธรณ์) (Competition (Appeals) Regulations)
๗. ค ำสั่ ง เรื่ อ งกำรแข่ ง ขั น (โทษปรั บ ) ปี ๒๕๕๐ (Competition (Financial Penalties) Order
๒๐๐๗
๘. ค ำสั่ ง เรื่ อ งกำรแข่ ง ขั น (โทษปรั บ ) (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) ปี ๒๕๕๓ (Competition (Financial
Penalties) (Amendment) Order 2010)
กำรปฏิบัติที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย
๑. กำรตกลงร่วมกันในลักษณะกีดกันกำรแข่งขัน ซึ่งรวมถึงกำรตัดสินใจโดยสมำคมและกำรสมรู้ร่วม
คิด (มำตรำ ๓๔ ของรัฐบัญญัติ)
๒. กำรใช้อำนำจเหนือตลำดโดยมิชอบ (มำตรำ ๔๗ ของรัฐบัญญัติ) และ
๓. กำรรวมธุรกิจและกำรซื้อกิจกำรซึ่งลดกำรแข่งขันลงอย่ำงมีนัยสำคัญ (มำตรำ ๕๔ ของรัฐบัญญัติ)
องค์กรที่มีอำนำจใช้บังคับกฎหมำยและอำนำจหน้ำที่
องค์กรที่มีอำนำจใช้บังคับกฎหมำย คือ คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำแห่งสิงคโปร์ (Competition
Commission of Singapore - CCS) ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรอิสระตำมกฎหมำยภำยใต้กระทรวงกำรค้ำและ
อุตสำหกรรม (Ministry of Trade and Industry - MTI)
คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำสิงคโปร์มีอำนำจสอบสวนและวินิจฉัยกำรปฏิบัติในลักษณะกีดกันกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำ รวมทั้งทำกิจกรรมสู่ภำยนอกเพื่อส่งเสริมกำรแข่งขั นและแนะนำรัฐบำลในประเด็นปัญหำที่
เกี่ยวกับกำรแข่งขัน (มำตรำ ๖ ของรัฐบัญญัติ) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกคำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำแห่งสิงคโปร์อำจยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรอุทธรณ์เรื่องกำรแข่งขัน (Competition Appeal
Board - CAB) ซึ่งเป็นศำลชำนัญพิเศษอิสระ โดยอำจยืนตำมหรือยกเลิกคำวินิจฉัยที่เป็นมูลควำมของกำร
อุทธรณ์
คดีล่ำสุด
กำรตกลงร่วมกันเพื่อไม่ให้มีกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ - ๑๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙– คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำได้มีคำวินิจฉัยกำหนดโทษปรับทั้งสิ้น ๙๐๙,๓๐๒ ดอลลำร์สิงคโปร์ (ประมำณ ๒๒,๔๗๔,๑๕๓ บำท)
ให้แก่ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจำนวน ๑๐ รำยในกำรทำข้อตกลงที่กดดันให้คู่แข่ง ทำงกำรค้ำ ถอนผลิตภัณฑ์ลด
รำคำออกจำกตลำด โดยเกณฑ์ค่ำปรับดังกล่ำวคิดเต็มปี แม้ว่ำข้อตกลงนั้นจะดำเนินกำรเพียงไม่กี่วันก็ตำม
กำรตกลงร่วมกันเพื่อไม่ให้มีกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ๘ มีนำคม พ.ศ.๒๕๕๙ - คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำได้มีคำวินิจฉัยว่ำตัวแทนจำหน่ำยไก่ ๑๓ รำยที่ได้ตกลงกันเพื่อขำยสินค้ำในรำคำที่เท่ำกันและคู่สัญญำที่
ตกลงร่วมกันมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำร้อยละ ๙๐ เป็นกำรตกลงร่วมกันในลักษณะที่กีดกัน
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
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พัฒนำกำรล่ำสุด
คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำได้ปรึกษำหำรือกับประชำชนในกำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ค่ำปรับ ให้
เหมำะสมในกำรใช้บังคับบทลงโทษ เนื่องจำกบทลงโทษที่ผ่ำนมำที่คณะกรรมกำรฯ ใช้เกณฑ์ปีในกำรคำนวณ
ค่ำปรับ และได้ออกแนวทำงกำรคำนวณค่ำปรับใหม่ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย
คณะกรรมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำจะมีเกณฑ์กำรคิดค่ำปรับ ที่มีควำมชัดเจนและเหมำะสมกับแนวทำงปฏิบัติใน
ปัจจุบันมำกยิ่งขึ้น๓

๔.) เวียดนำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง คือ กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำเลขที่ ๒๗/๒๐๐๔/คิวเอช๑๑ (Competition
Law No" 27/2004/QH11) ("กฎหมำย") และแนวทำงที่ใช้ ดำเนิ น กำร ๖ ฉบับ (กฤษฎีกำ ๕ ฉบับและ
หนังสือเวียน ๑ ฉบับ) ดังต่อไปนี้
๑. กฤษฎีกำเลขที่ ๑๑๖/๒๐๐๕/เอ็นดี-ซีพี (Decree No.116/2005/ND-CP) ลงวันที่ ๑๕
กันยำยน ๒๕๔๘ ซึ่งระบุข้อกำหนดโดยละเอียดสำหรับกำรดำเนินกำรตำมมำตรำต่ำง ๆ ของ
กฎหมำย
๒. กฤษฎีกำเลขที่ ๑๒๐/๒๐๐๕/เอ็นดี-ซีพี (Decree No. 120/2005/ND-CP) ลงวันที่ ๓๐
กันยำยน ๒๕๔๘ เกี่ยวกับควำมผิดทำงปกครองในด้ำนกำรแข่งขัน
๓. กฎษฎีกำเลขที่ ๑๑๐/๒๐๐๕/เอ็นดี-ซีพี (Decree No. 110/2005/ND-CP) ลงวันที่ ๒๔
สิงหำคม ๒๕๔๘ เกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรขำยสินค้ำหลำยระดับ (Multi-level sales of
goods)
๔. กฤษฎีกำเลขที่ ๐๖/๒๐๐๖/เอ็นดี-ซีพี (Decree No. 06/2006/ND-CP) ลงวันที่ ๙ มกรำคม
๒๕๔๙ เกี่ ย วกั บ หน้ ำ ที่ ภำรกิ จ อ ำนำจและโครงสร้ ำงองค์ ก รของ Competition
Administration Department
๕. กฤษฎีกำเลขที่ ๐๕/๒๐๐๖/เอ็นดี-ซีพี (Decree No. 05/2006/ND-CP) ลงวันที่ ๖ มกรำคม
๒๕๔๙ เกี่ยวกับหน้ำที่ ภำรกิจอำนำจและโครงสร้ำงของ VCC

๓

Competition Commission of Singapore. “ CCS GUIDELINES ON THE APPROPRIATE AMOUNT OF PENALTY
2016.” December, 1 2016. https://www.ccs.gov.sg/~/media/custom/ccs/files/legislation/ccs%20guidel
ines/guidelines%20finalise%20apr%202017/ccs%20guidelines%20on%20the%20appropriate%20amount%2
0of%20penalty%20apr%2017.ashx. (สืบค้นเมื่อวันที่ ๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐)
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๖. หนังสือเวียนเลขที่ ๑๙/๒๐๐๕/TT-BTM ลงวันที่ ๘ พฤศจิกำยน ๒๕๔๘ แนวทำงกำร
ดำเนินกำรตำมบทบัญญัติที่กำหนดในกฤษฎีกำเลขที่ ๑๑๐/๒๐๐๕/เอ็นดี-ซีพี (Decree No.
๑๑๐/๒๐๐๕/ND-CP)
กิจกำรที่อยู่ภำยใต้กฎหมำย
ตำมมำตรำ ๒ กฎหมำยใช้กับองค์กรธุรกิจและบุคคล (เรียกว่ำ "กิจกำร") ซึ่งรวมถึงกิจกำรที่ให้บริกำร
ด้ำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรสำธำรณูปโภค กิจกำรที่ดำเนินกำรในอุตสำหกรรมและภำคเศรษฐกิจที่ผูกขำดโดยรัฐ
("ภำคและเขตเศรษฐกิจที่รัฐผูกขำด") รวมทั้งกิจกำรต่ำงชำติและสมำคมวิชำชีพที่ประกอบกำรในเวียดนำม
ลักษณะที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย
- กำรกระทำที่กำจัดกำรแข่งขัน (หมวด II) ซึ่งรวมถึงข้อตกลง กำรผูกขำด/กำรใช้อำนำจเหนือตลำดโดยมิชอบ
และกำรกระจุกตัวทำงเศรษฐกิจซึ่งทำลำยหรือจำกัดกำรแข่งขันในตลำดและ
- กำรกระทำที่เป็นกำรแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม (หมวด III) ซึ่งนิยำมว่ำคือกำรปฏิบัติทำงธุรกิจที่ขัดกับมำตรฐำน
ทั่วไปของจริยธรรมทำงธุรกิจและก่อควำมเสียหำยอันแท้จริง หรืออำจมีควำมเสียหำยต่อผลประโยชน์ของรัฐ
สิทธิอันถูกต้องตำมกฎหมำย และผลประโยชน์ของกิจกำรอื่นหรือผู้บริโภค

องค์กรผู้มีอำนำจใช้กฎหมำย
ตำม หมวด IV ของกฎหมำย มีองค์กรที่มีอำนำจสองแห่งคือ องค์กรผู้มีอำนำจด้ำนกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำแห่งเวียดนำม (Vietnam Competition Authority - VCA) และคณะกรรมกำรกำรแข่งขัน ทำงกำรค้ำ
แห่งเวียดนำม (Vietnam Competition Council - VCC)
องค์กรผู้มีอำนำจด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำแห่งเวียดนำม (VCA) รับผิดชอบในกำรสอบสวนกำร
กระทำที่จำกัดกำรแข่งขัน กำรยื่นขอข้อยกเว้นสำหรับข้อตกลงและกำรรวมธุรกิจและกำรกระทำที่เป็นกำร
แข่งขันโดยไม่เป็นธรรม
องค์กรผู้มอี ำนำจด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำแห่งเวียดนำม (VCA) ตัดสินคดีกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่ไม่
เป็นธรรมและวินิจฉัยว่ำกำรรวมธุรกิจจัดอยู่ในประเภทต้องห้ำมหรือไม่ ในคดีอื่นทั้งหมดองค์กรผู้มีอำนำจด้ำน
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำแห่งเวียดนำม (VCA) เสนอรำยงำนตำมลำดับต่อคณะกรรมกำรกำรแข่งขัน ทำงกำรค้ำ
แห่งเวียดนำม (VCC) ต่อกระทรวงอุตสำหกรรมและกำรค้ำซึ่งตัดสินเรื่องกำรยกเว้นสำหรับข้อตกลงที่จำกัดกำร
แข่งขันและกำรกระจุกตัวทำงเศรษฐกิจระหว่ำงบุคคลซึ่งอยู่ในอันตรำยจำกกำรเลิกกิจกำรหรือกำรล้มละลำย
องค์กรกำกับดูแลเฉพำะรำยสำขำที่มีอำนำจใช้บังคับด้ำนกำรแข่งขัน
8

ไม่มีองค์กรกำกับดูแลเฉพำะรำยสำขำที่มีอำนำจใช้บังคับด้ำนกำรแข่งขันแต่ผู้เดียว อย่ำงไรก็ตำม มี
องค์กรกำกับดูแลเฉพำะรำยสำขำหรือองค์กรด้ำนปกครองซึ่งร่วมมือกับองค์กรผู้มีอำนำจด้ำนกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำแห่งเวียดนำม (VCA) ดังเช่น
- ภำคโทรคมนำคม กรมโทรคมนำคม กระทรวงข้ อ มู ล และกำรสื่ อ สำร ตำมกฎหมำยด้ ำ น
โทรคมนำคมฉบับใหม่ จะมีกำรจัดตั้งหน่วยงำนกำกับดูแลด้ำนโทรคมนำคมขึ้น
- ภำคกำรเงิน กระทรวงกำรคลัง และธนำคำรแห่งชำติเวียดนำม
- ภำคประกันภัย กรมกำรบริหำรและกำกับดูแลกำรประกันภัย กระทรวงกำรคลัง
๕.) ไทย
พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่
ได้ออกใช้แทนพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกฎหมำยฉบับนี้มีทั้งหมด ๖ หมวด ๙๒
มำตรำ แตกต่ำงจำกฉบับ เดิมที่มี ๗ หมวด ๕๖ มำตรำ โดยสำระสำคัญ ของพระรำชบัญญัติ ฉบับใหม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงในสำระสำคัญดังต่อไปนี้
สำระสำคัญของพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หน่วยงำนกำกับดูแล
พระรำชบัญญัติ กำรแข่งขัน ทำงกำรค้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้แยกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำมำเป็ นหน่ว ยงำนอิสระมีฐำนะเทียบเท่ำกรม จำกเดิมมีฐำนะเป็นสำนัก อยู่ภ ำยใต้สั ง กัด
กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ ขณะที่กรรมกำรเดิมนั้นมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์เป็นประธำน
และมีปลัดกระทรวงพำณิชย์เป็นรองประธำน และกรรมกำรมำจำกกำรแต่งตั้ง
กฎหมำยฉบับใหม่ปรับมำใช้วิธีกำรสรรหำ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมกำรสรรหำ ๙ คน ทำหน้ำที่สรร
หำ คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ซึ่งประกอบด้วย ประธำน ๑ คน รองประธำน ๑ คน กรรมกำรอื่น ๆ
อีก ๕ คน รวม ๗ คน เมื่อได้กรรมกำรครบแล้วก็จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ วำระกำรดำรง
ตำแหน่ง ๔ ปี ต่ออำยุได้ ๒ วำระ พร้อมกำหนดคุณสมบัติกรรมกำรจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนนี้มำ
นำนกว่ำ ๑๐ ปี และที่สำคัญห้ำมไม่ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรธุรกิจ หุ้นส่วนที่มีอำนำจในกำรจัดกำรใน
ห้ำงหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ ๕ ของทุนทั้งหมดของบริษัท ข้ำรำชกำรประจำ พนักงำนหรือลูกจ้ำง
ของหน่วยงำนรัฐหรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นกรรมกำรหรือที่ปรึกษำของหน่วยงำนของรัฐที่ดำเนินธุรกิจ
และไม่ เ ป็ น ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง ใด ๆ ในสถำบั น หรื อ สมำคม ซึ่ ง เป็ น กำรรวมกลุ่ ม ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ มี
วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ร่วมกันในทำงกำรค้ำ
๒. วิธีพิจำรณำคดี
พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำฉบับใหม่ยังอุดช่องว่ำงทำงกฎหมำย โดยจะเห็นได้จำกกรณีเรื่อง
ร้องเรียนผ่ำนสำนักงำนตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ มีกำรร้องเรียนมำกเกือบ ๑๐๐ เรื่อง แต่มีเพียงกรณีของบริษัท เอ.พี.
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ฮอนด้ำ เรื่องเดียวที่คณะกรรมกำรได้พิจำรณำถึงขั้นเสนอต่ออัยกำร เพื่อดำเนินกำรสั่งฟ้อง จนท้ำยที่สุดอัยกำร
ให้ควำมเห็นไม่ฟ้องและคดีหมดอำยุควำมลงไป กรณีนี้ได้สร้ำงควำมเสียหำยเกิดขึ้น โดยสังคมมองว่ำกฎหมำย
ใช้ไม่ได้จริง ในมำตรำ ๒๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติมจำกมำตรำ ๑๖ ตำมกฎหมำยเดิม ระบุว่ำ คณะกรรมกำรเห็นควรสั่ง
ฟ้องไปยังพนักงำนอัย กำร หำกมีกำรแย้ งไม่ฟ้อง แต่ประธำนกรรมกำรเห็นแย้งคำสั่ งของพนักงำนอั ยกำร
ดังกล่ำว ก็ให้ส่งสำนวนพร้อมควำมเห็นแย้งไปยังอัยกำรสูงสุด พิจำรณำ หำกอัยกำรสูงสุดเห็นว่ำยังไม่สมบูรณ์
พอที่จะดำเนินคดีได้ขอให้แจ้งสำเหตุไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วนในครำวเดียวกัน และให้มีกำรตั้งคณะทำงำนร่วมกัน
เพื่อแก้ไขสำนวนแล้วส่งอัยกำรสูงสุดเพื่อสั่งดำเนินคดีต่อไป
๓. กำรควบรวมกิจกำร
พระรำชบัญญัติฉบับใหม่ให้ควำมสำคัญกับกำรควบรวมอย่ำงชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแบ่งแยกกำรควบรวม
ธุรกิจออกเป็น ๒ แบบ ได้แก่ แบบที่ ๑ กำรควบรวมที่ส่งผลให้มีกำรจำกัดหรือลดกำรแข่งขัน ให้แจ้งภำยใน ๗
วัน หรือแบบที่ ๒ หำกควบรวมแล้วทำให้เกิดกำรผู กขำดหรือมีอำนำจเหนือตลำด ต้องได้รับ อนุญำตจำก
คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน ฯ ซึ่ง จะพิจ ำรณำตำมควำมจำเป็นทำงธุรกิจหรือ ประโยชน์ต่อกำรส่ งเสริม กำร
ประกอบธุรกิจหรือ กำรไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเศรษฐกิจอย่ำงร้ำยแรง และกำรไม่กระทบต่อผู้บริโภค
ส่วนรวม โดยคณะกรรมกำรจะต้องสรุปภำยใน ๙๐ วัน ขยำยเวลำได้อีก ๑๕ วัน และต้องระบุเหตุในกำร
อนุญำตควบรวมไว้ด้วย หำกผู้ประกอบกำรไม่เห็นด้วยกับคำสั่งมีสิทธิฟ้องศำลปกครองภำยใน ๖๐ วัน
พร้อมกันนี้ ได้มีกำรกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรขออนุญำตรวมธุรกิจครั้งละ ๒๕๐,๐๐๐ บำท กำรขอ
วินิจฉัยตำมมำตรำ ๕๙ ครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บำท และค่ำคัดสำเนำคำสั่งตำมมำตรำ ๕๒ มำตรำ ๕๙ และ มำตรำ
๖๐ หน้ำละ ๑๐๐ บำท จำกเดิมที่ไม่มีค่ำใช้จ่ำย
๔. บทลงโทษ
พระรำชบัญญัติฉบับใหม่ได้มี กำรเพิ่มบทลงโทษให้มีทั้งโทษอำญำกับโทษทำงปกครอง ในส่วนของ
บทลงโทษทำงอำญำที่เด่นชัดมำกคือ กำรเพิ่มในส่วนของโทษปรับไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของรำยได้ในปีที่กระทำ
ควำมผิด หรือทั้งจำทั้งปรับ หำกกระทำผิดตำมมำตรำ ๕๐ ผู้มีอำนำจเหนือตลำดที่มีพฤติกรรมจำกั ด กำร
แข่งขันที่เสรีหรือเป็นธรรม เช่น กำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม หรือ แทรกแซงกำรกระทำของผู้อื่น เป็นต้น หรือ
มำตรำ ๕๔ ผู้ประกอบกำรที่มีพฤติกรรมกำรตกลงกันทำให้เกิดกำรผูกขำด เช่น กำหนดรำคำ กำหนดเงื่อนไข
จำกัดปริมำณสินค้ำ หรือดำเนินกำรโดยสมรู้กัน ส่วนในกรณีที่มีพฤติกรรมกำรตกลงกันตำมมำตรำ ๕๕ เช่น ลด
คุณภำพสินค้ำหรือบริกำร แต่งตั้งบุคคลใดแต่ผู้เดียวเป็นผู้ดูแลกำรจำหน่ำย ก็จะมีโทษทำงปกครองเช่นกัน
โทษทำงปกครองในพระรำชบัญญัติใหม่ ยังรวมถึงกำรกระทำผิดเกี่ยวกับกำรควบรวมธุรกิจ เช่น ไม่
ปฏิบัติตำมมำตรำ ๕๑ วรรคหนึ่ง กำรไม่แจ้งผลกำรควบรวมธุรกิจภำยใน ๗ วัน จะมีโทษทำงปกครองสูงสุดคือ
ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บำท และปรับอีกในอัตรำไม่เกิ น ๑๐,๐๐๐ บำทต่อวันที่ฝ่ำฝืน แต่หำกควบรวมโดย
ไม่ได้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๕๑ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๕๓ คือไม่ปฏิบัติตำมระยะเวลำที่กำหนด
จะมีโทษปรับไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ของมูลค่ำธุรกรรมในกำรรวมธุรกิจ จำกเดิมมีเพียงโทษปรับหรือจำคุกไม่เกิน
๑ ปี ทั้งนี้กำรคำนวณและเปรียบเทียบปรับเป็นร้อยละถือว่ำเป็นไปตำมระบบสำกลที่ใช้ในหลำยประเทศ
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ข้อสรุป
ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำจะเห็นได้ว่ำมีพัฒนำกำรของกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่สำคัญในอำเซียน
จำนวนมำก แต่ยังมีคดีที่เกิดขึ้นในภูมิภำคนี้ค่อนข้ำงน้อย ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หลำยประเทศได้มีกำรใช้บังคับ
กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำตำมที่ได้กล่ำวถึงข้ำงต้น และประเทศที่ยังไม่ได้มีกฎหมำยก็ได้เร่งออกกฎหมำย
กำรแข่งขัน ทำงกำรค้ำ ให้ มีผ ลใช้บั งคับในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศที่ยังไม่ได้ออกกฎหมำยก็อยู่ในระหว่ำง
พิจำรณำร่ำงกฎหมำย แม้ว่ำจะเป็นเรื่องคำดกำรณ์ได้ ยำกว่ำกฎหมำยกำรแข่งขัน ทำงกำรค้ำ ของประเทศ
สมำชิกจะได้รับกำรดำเนินกำรหรือจะใช้บังคับอย่ำงจริงจังหรือมีประสิทธิผลหรือไม่ แต่เห็นได้ชัดว่ำประเทศ
สมำชิกทุกประเทศพยำยำมปฏิบัติตำมแผนพิมพ์เขียวของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนเพื่อออกกฎหมำยกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำ และพัฒนำกฎหมำยให้ ใช้บังคับได้จริงอันเป็นกำรเปิดเสรีกำรค้ำและกำรลงทุนในระดับ
ภูมิภำค ดังนั้นธุรกิจต่ำง ๆ จึงไม่สำมำรถละเลยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำได้อีกต่อไป และ
ควรติดตำมศึกษำพัฒนำกำรของกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจ
ในภูมิภำคอำเซียน
นำงสำวจันทพร ศรีโพน
บุคลำกรจัดทำข้อมูลกฎหมำย
ฝ่ำยอำเซียนและกิจกำรต่ำงประเทศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๔ ตุลำคม ๒๕๖๐
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