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การกำกับดูแลการแข�งขันในตลาด
ในช�วงสถานการณ�การแพร�ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(Defending Competition in the Markets during COVID-19 )

 ในสถานการณ�ปกติ การแข�งขันมีความจำเป�นต�อตลาดเพราะจะเป�นกลไกสำคัญ

ในการกำหนดราคาสินค�าหรือบริการให�เหมาะสมและเป�นธรรม อย�างไรก็ตาม สถานการณ�

การแพร�ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได�สร�างความหายนะแก�ระบบเศรษฐกิจทั่วโลก

ความร�วมมือ (Collaboration) อันเกิดจากการตกลงร�วมกันระหว�างผู�ประกอบธุรกิจ

อาจเป�นสิ่งที่จำเป�นสำหรับช�วงเวลาวิกฤตแบบนี้ 

Ms. Teresa Moreira หัวหน�าฝ�ายนโยบายการแข�งขันและคุ�มครองผู�บริโภคของอังค�ถัด

ได� ให�ข�อมูลว�า“องค�กรกำกับดูแลการแข�งขันทางการค�าในหลายประเทศทั่วโลกกำลังปรับ

การบังคับใช�กฎหมายการแข�งขันท่ีมุ�งให�ความสำคัญมากย่ิงข้ึนกับความต�องการของส�วนรวม

ในช�วงเวลาวิกฤตน้ี โดยมีตัวอย�างท่ีสำคัญ ๆ ได�แก� ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีได�ประกาศใช�แนวทาง

การปฏิบัติอย�างเคร�งครัดว�าด�วยการตกลงร�วมกันในภาวะฉุกเฉิน  อันมีผลให�กระทรวงยุติธรรม

(Department of Justice: DOJ) และองค�กรกำกับดูแลการแข�งขันของสหรัฐอเมริกา 

(Federal Trade Commission: FTC) อนุญาตให�ผู �ประกอบธุรกิจที ่เป�นคู �แข�งกันในธุรกิจสาขาการแพทย�

และสุขภาพ (Health Sector) สามารถจัดทำข�อตกลงเพื่อสร�างความร�วมมือ (Collaboration) ได�  

Ms. Teresa Moreira

นอกจากนี้ องค�กรกำกับดูแลการแข�งขันของประเทศแคนาดาและประเทศเยอรมนี ก็ ได�มีการอนุญาต
ให�ผู�ประกอบธุรกิจที่เป�นคู�แข�งขันกันในตลาดเดียวกันสามารถทำข�อตกลงร�วมที่เป�นการส�งเสริมการแข�งขันในตลาด

(Pro-competitive Agreement) ได� โดยจะต�องมีเหตุผลอันสมควรในการจัดทำข�อตกลงร�วมกันน้ี  ท้ังน้ี ประเทศเยอรมนี

อนุญาตให�ผู�ประกอบธุรกิจค�าปลีก ร�วมมือกันโดยเฉพาะธุรกิจซูเปอร�มาร�เก็ตเพ่ือให�ม่ันใจว�าประชาชนจะสามารถหาซ้ืออาหาร

ได�อย�างสะดวกและเพียงพอ ขณะที่ ประเทศแคนาดาอนุญาต

ให�ผู�ประกอบธุรกิจร�วมมือกันเพื่อช�วยให�สามารถจัดส�งสินค�า

และการบริการราคาถูกแก�ประชาชนในช�วงวิกฤตนี้ 

และในทำนองเดียวกัน องค�กรกำกับดูแลการแข�งขันของ

สหราชอาณาจักร (Competition and Markets Authority:CMA)

ได�อนุญาตเป�นการช่ัวคราวให�ผู�ประกอบธุรกิจค�าปลีก (Retailers)

สามารถร�วมมือกันเพื่อให�การจัดหาสินค�าอุปโภค

และบริโภคสามารถดำเนินการต�อไปได�อย�างเรียบร�อย

  ท่ีมา: https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2325

  United Nations Conference on Trade and Development: (UNCTAD)

  Joint FTC-DOJ Antitrust Statement Regarding COVID-19
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  & Decree No. 2020-293 of March 23, 2020 prescribing the general measures necessary to deal with the COVID-19 

      epidemic in the context of the state of health emergency

ในด�านการติดตามและตอบสนองต�อตลาด (Monitoring and Respondingto Markets) เนื่องด�วยการระบาด

ของไวรัสโคโรนา 2019 ได�ยกระดับจากวิกฤตการณ�ด�านสาธารณสุข (Health Crisis) มาเป�นวิกฤตการณ�ด�านเศรษฐกิจด�วย

องค�กรกำกับดูแลการแข�งขัน จึงจำเป�นต�องติดตามและตรวจสอบสถานการณ�ของตลาดสินค�าต�าง ๆ อย�างใกล�ชิด

เพื่อให�การตอบสนองต�อความต�องการสินค�าของตลาดเป�นไปด�วยความเรียบร�อยและไม�มีการเอารัดเอาเปรียบจากผู�ค�า

ทั้งนี้ ประเด็นทางการค�าสำคัญที่หลายประเทศเผชิญขณะนี้ ได�แก� การกำหนดราคาสินค�าหรือบริการอย�างไม�เป�นธรรม

(Excessive Pricing) อันเกิดจากผู �บร ิโภคมีความต�องการซื ้อสินค�าหรือบริการเพิ ่มข ึ ้นอย�างมากและรวดเร ็ว

ในช�วงเวลาวิกฤตการณ�คร้ังน้ี

 ในการน้ี รัฐบาลของสหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ�สาธารณรัฐบราซิล และสาธารณรัฐอิตาลี

จึงได�มีการประกาศให�ผู�บริโภคทราบว�า ภาครัฐจะมีการติดตามและตรวจสอบคำร�องของประชาชนในกรณีที่มีการกำหนด

ราคาสินค�าหรือการบริการอย�างไม�เป�นธรรม และอาจมีการควบคุมราคาสินค�า (Price Control) ที่มีความต�องการสูง 

เช�น หน�ากากอนามัย และ เจลล�างมือแอลกอฮอล� เป�นต�น

 ในส�วนของการออกมาตรการป�องกัน (Preventive measure) สาธารณรัฐฝรั่งเศสได�มีการออกพระราชกฤษฎีกา

เป�นการเฉพาะ  เพ่ือควบคุมราคาผลิตภัณฑ�ทำความสะอาดมือเพื่อป�องกันมิให�ผู�ประกอบกิจการค�าปลีกและร�านขายยา

กำหนดราคาสินค�าสูงเกินจริงอย�างไม�เป�นธรรม นอกจากน้ี องค�กรกำกับดูแลการแข�งขันของประเทศเคนยาและประเทศจีน

ยังได�กำหนดอัตราโทษสูงสำหรับกรณีที่ผู�ประกอบธุรกิจค�าปลีกขายสินค�าท่ีเกี่ยวข�องกับการแพทย�และสุขภาพ

ในราคาท่ีไม�เป�นธรรม

 Ms. Teresa Moreira จาก UNCTAD จึงเน�นย้ำว�า “องค�กรกำกับดูแลการแข�งขันจำต�องใช�เคร่ืองมือ และมาตรการ

ทุกอย�างของตน เพ่ือรับมือกับผลกระทบของวิกฤตการณ�ไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีต�อตลาดและระบบเศรษฐกิจ” 

 ในส�วนของการวิจยัและพัฒนา (Research and Development) รัฐบาลท่ัวโลกต�างให�ความสำคัญกับการวิจัย

และพัฒนาร�วมกันของภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง อันเป�นการดำเนินการท่ีกฎระเบียบด�านการแข�งขันเป�ดช�องไว�ให�สามารถกระทำได�

โดยในสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได�มีการกำหนดข�อยกเว�นสำหรับการบังคับใช�

กฎระเบียบด�านการแข�งขันของสหภาพยุโรป โดยอนุญาตให�มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร�างวัคซีนต�อต�านไวรัสโคโรนา 2019 ได�

   ในส�วนของการดำเนินงานขององค�กรกำกับดูแลการแข�งขันสำหรับธุรกิจเฉพาะสาขา

  (Sector-Specific Actions) รัฐบาลบางประเทศได�ประกาศใช�กฎหมายท่ีมีผลบังคับใช�ต�อธุรกิจ

รายสาขาเป�นการเฉพาะ  ซึ่งอนุญาตให�มีข�อยกเว�นสำหรับการจัดทำข�อตกลงเพื่อสร�างความร�วมมือได�

 เป�นการช่ัวคราว เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

  เช�น ประเทศแอฟริกาใต� ได�เห็นชอบอนุมัติรายการข�อยกเว�นสำหรับการบังคับใช�กฎหมาย

            การแข�งขันเป�นการเฉพาะในธุรกิจสาขาการแพทย�และสุขภาพ เพื่อให�เกิดความร�วมมือกันระหว�าง

  ผู�ประกอบธุรกิจอันจะเป�นประโยชน�ต�อสาธารณะในช�วงวิกฤตนี้ ได� รวมทั้งในประเทศนอร�เวย�

  ก็ได�อนุญาตให�อุตสาหกรรมการขนส�งทางอากาศไม�อยู�ภายใต�การบังคับใช�กฎหมายการแข�งขัน

  ทางการค�าเป�นการชั่วคราวระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให�บริษัทการบินต�าง ๆ สามารถร�วมกัน

           ให�บริการเที ่ยวบินกับประชาชนเท�าที ่จำเป�น

            ในช�วงวิกฤตการณ�การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
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ฝ�ายกิจการต�างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า

นอกจากนี้ โครงการวิจัยร�วม (Joint Research Project) ก็ได�รับการยกเว�นในลักษณะเดียวกัน โดยมีโครงการ

วิจัยร�วมเพื ่อพัฒนาวัคซีนป�องกันไวรัสโคโรนา 2019 ระหว�างบริษัทเภสัชกรรมในยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา 

และโครงการวิจัยร�วมระหว�างสหราชอาณาจักรกับประเทศจีน

 ในส�วนของข�อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข�องกับการกำกับดูแลการแข�งขันทางการค�า (Recommended

Actions) UNCTAD ได�เสนอแนะว�า รัฐบาลและองค�กรกำกับดูแลการแข�งขันทางการค�า ควรให�ความสำคัญกับกรอบ

การดำเนินการที่สำคัญดังต�อไปนี้ เพื่อปกป�องและคุ�มครองการแข�งขันในตลาดในระหว�างช�วงวิกฤตการณ�การแพร�ระบาด

ของไวรัสโคโรนา 2019

 ท�ายที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�าตระหนักดีถึงประเด็นด�านการแข�งขันท่ีมีความท�าทายอย�างย่ิง

ในช�วงเวลาวิกฤตการณ�การแพร�ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ณ ป�จจุบัน อันส�งผลกระทบต�อผู�ประกอบธุรกิจ ห�วงโซ�อุปทาน

ของสินค�าและบริการที่สำคัญ และระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�าจึงมุ�งมั่น

ท่ีจะดำเนินงานกำกับดูแลการแข�งขันอย�างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร�างความร�วมมือกับผู�ประกอบธุรกิจและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง

ตามข�อเสนอแนะของ UNCTAD เพื่อปกป�องและคุ�มครองการแข�งขันในตลาด รวมทั้งส�งเสริมสภาพแวดล�อมทางการค�า

ให�มีความเท�าเทียมและเป�นธรรม อันจะเป�นประโยชน�สูงสุดแก�ผู �บริโภคในช�วงเวลาวิกฤตการณ�ครั้งนี ้

1. กำกับดูแลให�เกิดสภาพแวดล�อมสำหรับการดำเนินธุรกิจ
อย�างเท�าเทียมกันแก�ผู�ประกอบธุรกิจในช�วงวิกฤตการณ�คร้ังน้ี

2. อนุญาตให�มีจัดทำข�อตกลงเพื่อสร�างความร�วมมือ (Collaboration)
ระหว�างผู�ประกอบธุรกิจเป�นการชั่วคราว เพื่อสร�างความร�วมมือที่จำเป�น
สำหรับการจัดซื ้อและจัดจำหน�ายสินค�าอุปโภคบริโภคให�แก�ผู �บริโภค 
 รวมทั้งป�องกันการขาดแคลนของสินค�าจำเป�น (Essential Products)

3. ตรวจสอบและติดตามตลาดอย�างใกล�ชิด โดยเฉพาะสินค�าที่มีความจำเป�น 
อาทิ น้ำยาฆ�าเช้ือโรค หน�ากากอนามัย และ เจลล�างมือแอลกอฮล� เพื่อกำกับดูแล
และป�องกันมิให�สินค�าดังกล�าวไม�ขาดตลาด และหากมีความจำเป�น อาจมีการ
กำหนดราคาขั้นสูง (Price cap) ของสินค�า เพื่อคุ �มครองผู�บริโภคระหว�าง
ช�วงเวลาวิกฤตการณ�

4. บังคับใช�กฎหมายการแข�งขันทางการค�าอย�างเข�มงวดต�อผู�ประกอบการที่ฉวยโอกาส
เอาเปรียบผู�บริโภค หรือผู�ท่ีเก่ียวข�องในระหว�างช�วงเวลาวิกฤตการณ� ด�วยการตกลงร�วมกัน
ระหว�างผู�ประกอบธุรกิจรายอ่ืน ๆ อันเป�นการผูกขาด หรือจำกัด หรือลดการแข�งขันในตลาด
(Cartels) หรือการใช�อำนาจเหนือตลาดอย�างไม�เป�นธรรม (Abuse of a Dominant Position)

5. ปรับการใช�มาตรการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�องกับการกำกับดูแลการแข�งขันทางการค�า 
และกรอบเวลาให�มีความสอดคล�องกับสถานการณ�ในวิกฤตการแพร�ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงอาจส�งผลต�อการดำเนินงานท่ีล�าช�าออกไป
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INFOGRAPHIC
สำนักงานคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า
OFFICE OF TRADE COMPETITION COMMISSION

สำนักงานคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า (สขค.) 
อาคารจอดรถ 5 ช้ัน (BC) ช้ัน 5 ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขท่ี 120 ถนแจ�งวัฒนะ แขวงทุ�งสองห�อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร�โทรศัพท� : 0 2199 5400
โทรสาร : 02-1437-715
เว็บไซต� : http://www.otcc.or.th
อีเมล : info@otcc.or.th


