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ตารางภาคผนวกที่ 4.1 สาระสําคัญของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาใน 
ความตกลงการคาเสรีของสหรฐัอเมริกา  

เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร ความตกลงสหรัฐฯ-ชิล ี
- A good is classified as 

originating if it is wholly obtained 
in the territories of one or more 
of the member parties, or if it is 
wholly produced in the NAFTA 
territories from originating 
materials. It can also qualify as 
originating if the non-originating 
materials used in the production 
process undergo sufficient 
change in tariff classification as 
set out in Annex 401. 

- The NAFTA rules of origin are 
very restrictive. 

- Products must be made within 
NAFTA countries or from 
NAFTA materials, rather than 
foreign ones. If they are made of 
foreign materials then the final 
product must be significantly 
processed in a NAFTA country 
such that it meet certain 
requirements, such as a regional 
value content of a certain 
percentage (50 per cent or 60 
per cent depending on the 
method used). 

- NAFTA also sets out special 
rules of origin that apply to 
automotive products, textiles and 
apparel and some agricultural 
products. 

- There are special, more 
stringent, rules of origin for 
automotive goods and textiles 
and apparel. After a transition 
period, automotive and light 
vehicles will need to be 

- Product specific rules of origin 
- The Agreement will be NAFTA 

plus 
- NAFTA rules of origin only 

consider “last process of 
manufacture”, whereas the US-
Singapore FTA will consider the 
accumulation of value add of a 
product at all different stages of 
production. For example if the first 
stage of production is in 
Singapore, then the product is 
shipped to Malaysia for further 
manufacture, then back to 
Singapore for the final stages, all 
production in Singapore will be 
considered (Outward Processing 
Arrangement)- not just the final 
stage as is considered under 
NAFTA. 

- Only exports with ‘substantial 
transformation’ and sufficient 
value-added in Singapore can 
qualify as originating under the 
agreement. 

- For some electronic products 
origin can be conferred if a certain 
percentage of value-added, 
usually about 35-60% is done in 
Singapore. 

- Chemicals and petrochemicals are 
considered to be originating if a 
specific process is carried out in 
Singapore. 

- Overhead activities such as R&D, 
design, engineering and 
purchasing can count toward the 
value-added. 

- Rules of origin are specific to 
individual products (i.e. 
Specific process), but are 
designed to be easier to 
apply than NAFTA ones, 
except in the case of some 
textile goods. 

- Some rules of origin which 
are reportedly easier to apply 
than NAFTA ones relate to 
blended juices, fruit cocktails, 
leather shoes, bicycles, white 
ware, cotton and wool 
garment. 

- Certain products may qualify 
as originating if they meet the 
regional value content 
requirement which is usually 
between 35 and 55% 
depending on the method of 
calculation. 
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เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร ความตกลงสหรัฐฯ-ชิล ี
comprised 62.5 per cent NAFTA 
origin, and other vehicles and 
automotive parts, 60 per cent. 

- Rules for textiles and apparel 
dictate that they must be 
produced from fiber made in a 
NAFTA country. 

- The test is a ‘de minimis’ rule, 
which allows the amount of non-
originating textiles used to be up 
to 7 per cent. There are several 
exceptions to the rule such as 
products with small quantities 
non-NAFTA yarn or fabric, or 
items in “short supply”. 

- Rules of origin for a number of 
electronic products (e.g. 
Computers, telecommunications 
equipment and TVs) are based 
strictly on a tariff change 
structured to require that key 
processes are carried out in 
North America. For example 
television receivers with a 
picture tube of more than 14 
inches in diameter can only be 
considered to be originating if 
the picture tube is 
produced/assembled in North 
America. 

- NAFTA allows for bilateral, but 
not full accumulation. Absorption 
applies. 

- The ‘Integrated Sourcing Initiative’ 
applies to components from non-
sensitive sectors which both the 
US and Singapore already trade 
freely in. About 100 IT products 
and certain medical devices are 
included. These particular 
components can be considered to 
be of Singaporean origin when 
combined into final products and 
help boost the originating content. 

- Textiles and apparel will be 
subject to ‘yarn forward rule of 
origin’, whereby products made 
from US or Singapore originating 
yarn will be eligible for immediate 
tariff elimination. 

ที่มา: ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร  สหรัฐฯ-ชิลี  และเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ 
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ตารางภาคผนวกที ่4.2   สินคาที่ไดมาหรอืผลิตจากประเทศทั้งหมด (Wholly obtained goods)  
ในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐอเมริกา  

 สินคาที่ไดมาหรือผลิตจากประเทศทั้งหมด 
(Wholly obtained goods) 

(a) 
(b) 
 
(c) 
(d) 
 
(e) 
 
(f) 
 
 
(g) 
 
 
(h) 
 
 
(i) 
 
 
 
(j) 
(k) 

Mineral goods extracted there; 
Vegetable goods, as such goods are defined in the Harmonized 
System, harvested there; 
Live animals born and raised there; 
Goods obtained from hunting, trapping, fishing, or aquaculture 
conducted there; 
Goods (fish, shellfish, and other marine life) taken from the sea by 
vessels registered or recorded with a Party and flying its flag; 
Goods produced exclusively from products referred to in paragraph 
(e) on board factory ships registered or recorded with a Party and 
flying its flag; 
Goods taken by a Party, or a person of a Party, from the seabed or 
beneath the seabed outside territorial waters, provided that the Party 
has right to exploit seabed; 
Goods taken from outer space, provided they are obtained by a 
Party or a person of a Party and not processes in the territory of a 
non-Party; 
Waste and scrap derived from 
 (i) production there; or 
 (ii) used goods collected there, provided such goods are fit only for 
the recovery of raw materials; 
Recovered goods derived there from used goods; or 
Goods produced there exclusively from goods referred to in (a) 
through (i) above, or from their derivatives, at any stage of 
production. 

     ที่มา: ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร  สหรัฐฯ-ชิลี  สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย 
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ตารางภาคผนวกที่ 4.3 บทบัญญัติทั่วไปในความตกลงการคาเสรแีบบทวิภาคีของ
สหรฐัอเมริกา  

 US-Singapore FTA US-Chile FTA US-Australia FTA 
 SECTION A: Origin 

Determination 
SECTION A: Rules of Origin SECTION A: Rules of Origin 

1. Article 3.1: Originating Goods Article 4.1: Originating Goods Article 5.1: Originating Goods 
2. Article 3.2: Treatment of 

Certain in Products 
  

3. Article 3.3: De Minimis Article 4.7: De Minimis Rule Article 5.2: De Minimis Rule 
4. Article 3.4: Accumulation Article 4.6: Accumulation Article 5.3: Accumulation 
5. Article 3.5: Regional Value 

Content 
Article 4.2: Regional Value Content Article 5.4: Regional Value 

Content 
6. Article 3.6: Value of Materials Article 4.3: Value of Materials Article 5.5: Value of Materials 
7. Article 3.7: Accessories, Parts, 

and Tools 
Article 4.4: Accessories, Parts, and 
Tools 

Article 5.6: Accessories, Parts, 
and Tools 

8. Article 3.8: Fungible Goods 
and Materials 

Article 4.5: Fungible Goods and 
Materials 

Article 5.7: Fungible Goods and 
Materials 

9. Article 3.9: Packaging Materials 
and Containers for Retail Sale 

Article 4.9: Packaging Materials 
and Containers for Retail Sale 

Article 5.8: Packaging Materials 
and Containers for Retail Sale 

10. Article 3.10: Packaging 
Materials and Containers for 
Shipment 

Article 4.10: Packaging Materials 
and Containers for Shipment 

Article 5.9: Packaging Materials 
and Containers for Shipment 

11. Article 3.11: Indirect Materials Article 4.8: Indirect Materials Used 
in Production 

Article 5.10: Indirect Materials  

12. Article 3.12: Third Country 
Transportation 

Article4.11: Transit and 
Transshipment 

Article 5.11: Third Country 
Transportation 

 SECTION B: Supporting 
Information and Verification 

SECTION B: Origin Procedures SECTION B: Supporting 
Information and Verification 

13. Article 3.13: Claims for 
Preferential Treatment 

Article 4.12: Claims of Origin Article 5.12: Claims for 
Preferential Treatment 

14. Article 3.14: Obligations 
Relating to Importations 

Article 4.13: Certificates of Origin Article 5.13: Obligations Relating 
to Importations 

15. Article 3.15: Record Keeping 
Requirement 

Article 4.14: Obligations Relating 
to Importations 
 

Article 5.14: Record Keeping 
Requirement 

16. Article 3.16: Verification Article 4.15: Obligations to 
Exportations 

Article 5.15: Verification 

17. Article 3.17: Certain Apparel Article 4.16: Procedures for  
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 US-Singapore FTA US-Chile FTA US-Australia FTA 
Goods Verification of Origin 

18.  Article 4.17: Common Guidelines  
 SECTION C: Consultation and 

Modifications 
SECTION C: Definitions SECTION C: Consultation and 

Modifications 
19. Article 3.18: Consultation and 

Modifications 
Article 4.18: Definitions Article 5.16: Consultation and 

Modifications 
 SECTION D: Definitions  SECTION D: Application and 

Interpretation 
20. Article 3.19: Definitions  Article 5.17: Application and 

Interpretation 
 SECTION E: Application and 

Interpretation 
 SECTION E: Definitions 

21 Article 3.20: Application and 
Interpretation 

 Article 5.18: Definitions 

ที่มา: ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร   สหรัฐฯ-ชิลี  สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย 
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ตารางภาคผนวกที่ 6.1 การจดัลําดับบรษิัทตัวแทนรับจดัการขนสงสินคา 10 อันดับแรกใน
ประเทศไทยจําแนกตามรายได 

Top 10 Cargo Agents in Thailand Year 2003 
ลําดับที ่ บริษัท รายได (US$m) สัญชาต ิ

1 Trans Air Cargo 57.94 ไทย 
2 Pioneer Air Cargo 56.48 ไทย 
3 CTI Logistics 53.14 ไทย 
4 Excel Transport International 49.35 ไทย 
5 Multi Air Services 47.84 ไทย 
6 Nippon Express 45.27 แฟรนไชสตางชาติ 
7 East-West Air Services 42.71 ไทย 
8 Harpers Freight 40.64 ไทย 
9 Geologistics 36.25 แฟรนไชสตางชาติ 
10 Yusen Air Sea 31.72 แฟรนไชสตางชาติ 

ที่มา: IATA Cargo Agents Annual Report 2003. 

 
ตารางภาคผนวกที่ 6.2 สภาพการแขงขันของ 5 บรษิัทลําดับแรกในตลาดบรกิารรับจัดสงสินคา

ระหวางประเทศ และบรกิารรับจางออกของ 

ลําดับที ่ บริษัท สวนแบงตลาด หุนสวนตางชาต ิ
บริการรับจัดสงสินคาระหวางประเทศ 

1 เอน็ วายเคโลจิสติกส (ประเทศไทย) 16.03% ญี่ปุน - 38.1643% 
2 เอ็กปไดเตอรส (ประเทศไทย) 13.81% สหรัฐอเมรกิา- 49% 
3 เชงเกอร (ไทย) 5.04% สหรัฐอเมรกิา - 50.9997%  

เยอรมนี - 49.0002% 
4 อีแอลจี อีเกิ้ล โกบอล โลจิสติกส  

(ประเทศไทย) 
4.96% เบอรมิวดา – 49% 

5 ดานซาส 3.20% 0% 
บริการรับจางออกของ 

1 NYK 7.41% ญี่ปุน - 38.1643% 
2 K-LINE 1.49% ญี่ปุน - 36.80% 
3 มิตซุย โอเอส เคไลนส (ประเทศไทย) 1.31% ญี่ปุน - 47% 
4 แบ็กซโกลบัส (ประเทศไทย) 1.19% สหรัฐอเมรกิา - 100% 
5 ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) 1.16% ญี่ปุน - 49% 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย 
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ตารางภาคผนวกที่ 7.1 สรปุสาระสําคัญความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาครีะหวาง
สหรฐัอเมริกากับประเทศคูคา 

ประเด็น สหรัฐอเมริกา-สิงคโปร สหรัฐอเมริกา-ชิล ี สหรัฐอเมริกา-ออสเตรเลีย 

มาตรา 15.1 มาตรา 10.27 มาตรา 11.17 คําจํากัดความ 

การลงทุนครอบคลุมท้ังการลงทุนทางตรง และการลงทุนในลักษณะตางๆ เชน การลงทุนใน
ตลาดทุน ตลาดเงิน การซือ้ขายพันธบัตรและตราสารหนี้ การทําสัญญา สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ 
ทรัพยสนิทางปญญา สิทธิในทรัพยประเภทตางๆ ท้ังทีม่ีรปูรางและไมมีรปูราง อาทิ สิทธกิารเชา 
เปนตน 

มาตรา 15.4 มาตรา 10.2 และ 10.3 มาตรา 11.3 และ 11.4 หลักการประติบัติ
เยี่ยงคนชาติ และ
หลักการประติบัติ
เยี่ยงชาติท่ีไดรับ
ความอนุเคราะห
ยิ่ง  

นักลงทนุตางชาติจะตองไดรับการปฏบิัติไมดอยไปกวานกัลงทุนภายในประเทศของตนท้ังใน
เรื่องของการต้ังกิจการ การควบรวมกิจการ การขยายกิจการ การบริหารงาน การจัดการและการ
ขาย รวมทั้งตองปฏบิัติกับนกัลงทุนของประเทศคูภาคีไมดอยไปกวาท่ีปฏบิัติกับนักลงทนุของ
ประเทศภาคอีืน่ 

การกําหนด
มาตรฐานข้ันตํ่า
ของการปฏิบัต ิ

มาตรา 15.5 ประเทศภาคี
ตองปฏบิัตกัิบนกัลงทนุของ
ประเทศคูภาคีไมนอยกวา
มาตรฐานข้ันตํ่าตามจารีต
ประเพณีซึ่งอาจไดรับการ
ยอมรับจากศาลวาเปน
กฎหมายที่ปฏิบติัโดยทั่วไป 
โดยตองปฏิบตัิกับนักลงทนุ
ของประเทศคูภาคีดวยความ
เปนธรรม เทาเทียม 
ยุติธรรม รวมทั้งไมปฏิเสธคํา
ตัดสนิในกระบวนการ
พิจารณาลงโทษทาง
คดีอาญา คดีแพง หรอื
กระบวนการพิจารณาโทษ
อืน่ๆ ตามระบบกฎหมาย
สวนใหญของโลก และตอง
ปกปองคุมครองนักลงทนุ
ของประเทศคูภาคอียาง
เต็มที่ โดยตองมีระดบัการ
คุมครองตามจารีตประเพณี
ทางกฎหมาย 

มาตรา 10.4 ประเทศภาคีตอง
ปฏบิัติกับนกัลงทุนของ
ประเทศคูภาคีไมนอยกวา
มาตรฐานข้ันตํ่าตามจารีต
ประเพณีซึ่งอาจไดรับการ
ยอมรับจากศาลวาเปน
กฎหมายที่ปฏิบติัโดยทั่วไป 
โดยตองปฏิบตัิกับนักลงทนุ
ของประเทศคูภาคีดวยความ
เปนธรรม เทาเทียม ยตุิธรรม 
และตองปกปองคุมครองอยาง
เต็มที่ ท้ังนี้ หากนักลงทุนของ
ประเทศคูภาคีไดรบัความ
เสียหายใดๆ จากการใช
อํานาจของรัฐบาล นักลงทุน
เหลานั้นจะตองไดรบัการ
ชดเชยโดยทันที อยาง
เพียงพอและมีประสทิธิภาพ 

มาตรา 11.5 ประเทศภาคีตอง
ปฏบิัติกับนกัลงทุนของ
ประเทศคูภาคีไมนอยกวา
มาตรฐานข้ันตํ่าตามจารีต
ประเพณีซึ่งอาจไดรับการ
ยอมรับจากศาลวาเปน
กฎหมายที่ปฏิบติัโดยทั่วไป 
โดยตองปฏิบตัิกับนักลงทนุ
ของประเทศคูภาคีดวยความ
เปนธรรม เทาเทียม ยตุิธรรม 
รวมท้ังไมปฏิเสธคําตดัสนิใน
กระบวนการพิจารณาลงโทษ
ทางคดีอาญา คดีแพง หรอื
กระบวนการพิจารณาโทษ
อืน่ๆ ตามระบบกฎหมายสวน
ใหญของโลก และตองปกปอง
คุมครองนักลงทนุของประเทศ
คูภาคอียางเตม็ที ่โดยตองมี
ระดับการคุมครองตามจารีต
ประเพณีทางกฎหมาย 
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ประเด็น สหรัฐอเมริกา-สิงคโปร สหรัฐอเมริกา-ชิล ี สหรัฐอเมริกา-ออสเตรเลีย 

มาตรา 15.6 มาตรา 10.9 มาตรา 11.7 การริบทรัพยและ
ชดเชยความ
เสียหาย ประเทศคูสัญญาทั้งสองจะตองไมริบทรัพย และโอนกิจการมาเปนของรัฐ ยกเวนเปนการทําเพื่อ

สาธารณประโยชนหรอืเปนการดําเนนิการตามกฎหมายภายใตหลักการไมเลือกปฏิบัต ิและตอง
ชดเชยอยางยุติธรรม รวมท้ังตองเปนไปตามกระบวนการดานกฎหมาย โดยการจายเงินชดเชย
จะตองไมนอยกวามูลคาตลาด ณ วันที่ริบทรัพย และจายอยางไมลาชา หากเกิดความลาชา
จะตองจายเงินชดเชยรวมดอกเบี้ยในอัตราท่ีเหมาะสมกบัสกุลเงนินัน้ๆ  

การริบทรัพยและชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้จะยกเวนไมนํามาใชกบัการออกใบอนุญาต
ในเรือ่งเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาภายใตขอตกลงทริปส รวมถึงการเพิกถอนหรอืการ
จดทะเบียนทรัพยสนิทางปญญาดวย 

มาตรา 15.7 มาตรา 10.8 มาตรา 11.8 การโอนเงนิ 

การเคล่ือนยายเงนิทนุและการโอนเงินระหวางประเทศตองดําเนนิการไดอยางเสรีและไมลาชา 
โดยครอบคลุมถงึการโอนเงนิปนผล กําไร ดอกเบี้ย กําไรจากการขายหลักทรัพย คาธรรมเนียม
การจัดการ และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ เปนตน โดยประเทศคูสัญญาสามารถโอนเงนิท่ีเก่ียวกับการ
ลงทุนในประเทศภาคีโดยใชอตัราแลกเปล่ียนราคาตลาดที่มีอยูในวันที่ทําการโอน 

มาตรา 15.8  มาตรา 10.5  มาตรา 11.9  การกําหนด
เงื่อนไขการลงทุน 

ประเทศคูสัญญาหามกําหนดขอกีดกนัตางๆ ท่ีเกี่ยวของกบัการลงทุนหรอืสรางอปุสรรคใหนัก
ลงทุนของประเทศคูภาคี เชน หามมิใหกําหนดสดัสวนการสงออก หามมิใหกําหนดระดับการใช
วัตถดุิบภายในประเทศ หามมิใหบังคบัซือ้หรอืใชสินคาท่ีผลิตภายในประเทศผูรบัการลงทุน หาม
มิใหมีการบังคับถายทอดเทคโนโลยี กระบวนการผลิต หรอืการถายทอดความรูตางๆ แกบุคคล
ในประเทศผูรบัการลงทุน เปนตน 

มาตรา 15.9 มาตรา 10.6 มาตรา 11.10 ผูบริหารระดับสงู
และคณะกรรมการ 

ประเทศคูสัญญาหามจํากัดสัญชาติของผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง และ
คณะกรรมการ ซึ่งจะเปนการใหสิทธิในการควบคมุดูแลกิจการท่ีลงทุนโดยนกัลงทุนตางชาติ
อยางเตม็ท่ี 

มาตรา 15.12 มาตรา 10.7 มาตรา 11.13 มาตรการท่ีขอ
ยกเวน 

หลักการไมเลือกปฏบิัติ เงือ่นไขการลงทุน และสัญชาติของผูบรหิารระดับสูง ตามที่ระบุไวใน
มาตรา 15.4 15.8 และ 15.9 ไมสามารถนํามาใชกับมาตรการท่ีขอยกเวนซึ่งถูกกําหนดโดย
รัฐบาลในสวนกลาง และระดับมลรัฐ ตามที่ระบุไวในตารางขอผกูพันในบทที่ 8 เรื่องการคา
บริการขามพรมแดน รวมท้ังมาตรการท่ีกําหนดโดยรัฐบาลในระดับทองถิน่ 
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ประเด็น สหรัฐอเมริกา-สิงคโปร สหรัฐอเมริกา-ชิล ี สหรัฐอเมริกา-ออสเตรเลีย 

มาตรา 15.15 มาตรา 10.15 มาตรา 11.16 กลไกการระงับขอ
พิพาท 

การระงับขอพิพาทระหวางนักลงทนุและรัฐบาลตองดําเนนิการ
โดยรวมกนัเจรจาตอรองระหวางกนัโดยอาจใชวิธีการของผูท่ี
ไมเก่ียวของหรอืประเทศท่ีสาม แตหากไมสามารถเจรจากันได 
จะตองฟองรองกันตามอนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นภายใต
กฎเกณฑวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทของ ICSID 
(International Centre for Settlement of Investment 
Disputes) หรือคณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวย
กฎเกณฑการคาระหวางประเทศ (United Nations 
Commission on International Trade Law: UNCITRAL) โดย
คณะอนุญาโตตุลาการจะตองประกอบไปดวยผูแทนของทั้งสอง
ฝายและผูเชี่ยวชาญเพ่ือทําหนาท่ีไตสวนและไกลเกล่ียขอ
พิพาท 

หากประเทศคูสัญญาพิจารณา
แลววามีการเปล่ียนแปลงที่
สงผลกระทบตอกระบวนการ
ระงับขอพิพาทท่ีอยูภายใต
หัวขอการลงทุนในความตกลง
นี้ ท้ังสองฝายจะตองอนุญาต
ใหนกัลงทุนแตงต้ัง
อนุญาโตตุลาการข้ึนมาเพ่ือไต
สวนในเรือ่งนี้ โดยอาจ
เรียกรองใหมีการเจรจาหารือ
รวมกนัเพ่ือพัฒนา
กระบวนการไตสวนใหมคีวาม
เหมาะสม และควรดําเนนิการ
ทันทีทีม่ีการเรียกรอง 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย  
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ตารางภาคผนวกที่ 7.2 การเปรยีบเทียบสาระสําคัญของการลงทุนภายใตความตกลงการคา
เสรดีานการลงทุนและกฎระเบียบของประเทศไทย  

ประเด็นของความตกลงฯ (FTA) กฎระเบียบของไทยที่เกี่ยวของ หมายเหต ุ
คําจํากัดความของการลงทุน 
ครอบคลุมทั้งการลงทุนทางตรง และ
การลงทุนในระยะสัน้และระยะยาวใน
ลักษณะตางๆ เชน การลงทุนใน
ตลาดทุน ตลาดเงิน การซือ้ขาย
พันธบัตรและตราสารหนี้ สัญญา
อนุญาตใหใชสิทธิ ทรัพยสนิทาง
ปญญา สทิธิในทรัพยประเภทตางๆ 
ท้ังที่มีรปูรางและไมมีรูปราง 
 

สนธิสัญญาฯ ไทย-สหรัฐฯ  
ครอบคลุมเฉพาะการลงทุนทางตรงและการ
ลงทุนระยะยาวเทานั้น 

นิยามของการลงทุน
ภายใต FTA กวางกวาที่
ระบุไวภายใตสนธสิัญญา 
โดยรวมถึงการลงทุนระยะ
สัน้ดวย 

การคุมครองการลงทุน 
ใหการคุมครองการลงทุนทุกประเภท
ท่ีอยูภายใตความตกลงนี้โดยอัตโนมติั 

สนธิสัญญาฯ ไทย-สหรัฐฯ  
ใหการคุมครองเฉพาะการลงทุนทางตรง ไม
รวมการลงทุนระยะสัน้ 
ประกาศคณะกรรมการใหความเห็นชอบ
การใหความคุมครองการลงทุนระหวาง
ประเทศไทยกบัประเทศตางๆ  
ที่ กต 0704/1/2546 
นักลงทนุตางชาติที่เขามาลงทุนในประเทศไทย
ภายใตขอตกลงทวิภาคดีานการลงทุน (BITs) 
และขอตกลงอื่นๆ ดานการลงทุนระหวางไทย
กับประเทศอืน่ หากตองการจะรับความ
คุมครองการลงทุน จะตองขอใบรบัรองการให
ความเห็นชอบการใหความคุมครองการลงทุน 
(C.A.P.) จากคณะกรรมการฯ สงักัดกระทรวง
การตางประเทศ ยกเวนการลงทุนท่ีไดรับ 1) 
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ. 2542 2) บัตรสงเสรมิการ
ลงทุนจาก BOI และ 3) สัญญาสมัปทานจาก
หนวยงานภาครัฐ ไมตองขอใบรับรอง C.A.P. 
จากกระทรวงการตางประเทศอีก  
 

ภายหลังความตกลง FTA 
มีผลบังคับใช รัฐบาลไทย
จะตองใหการคุมครองการ
ลงทุนจากสหรัฐอเมรกิา
ทุกรายโดยอัตโนมตัิ 
โดยรวมถึงการคุมครอง
การลงทุนในระยะสัน้ดวย 
 

หลัก MFN และ NT 
นักลงทนุตางชาติจะตองไดรับการ
ปฏบิัติเย่ียงคนชาต ิ(ไดรบัการปฏบิัติ
ไมดอยไปกวานักลงทุน

สนธิสัญญาฯ ไทย-สหรัฐฯ  
ใหใชหลักการปฏบิัติเย่ียงคนชาติกับนกัลงทนุ
ตางชาติ รวมทั้งระเบียบและกฎหมายดานการ
ลงทุนของทั้งสองประเทศ และตองปฏิบตัิกับนัก

ยึดหลัก MFN และ NT 
เหมอืนกนั 
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ประเด็นของความตกลงฯ (FTA) กฎระเบียบของไทยที่เกี่ยวของ หมายเหต ุ
ภายในประเทศของตน) รวมท้ังตอง
ปฏบิัติกับนกัลงทุนของประเทศคูภาคี
ไมดอยไปกวาท่ีปฏบิัตกัิบนกัลงทุน
ของประเทศภาคอีืน่ 
 

ลงทุนของประเทศคูภาคีไมดอยไปกวาที่ปฏิบตัิ
กับนกัลงทุนของประเทศภาคอีืน่ 

การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของ
การปฏิบตั ิ
ตองปฏบิัตกัิบนกัลงทนุของประเทศคู
ภาคีไมนอยกวามาตรฐานข้ันตํ่าตาม
จารีตประเพณีทางกฎหมาย 
 

สนธิสัญญาฯ ไทย-สหรัฐฯ  
ตองปฏบิัติตอนกัลงทนุของประเทศคูภาคีอยาง
เปนธรรมและยุติธรรม รวมทั้งตองใหความ
มั่นคงปลอดภยัตอนักลงทุนของประเทศคูภาคี
ตามกฎหมายระหวางประเทศ  

กําหนดไวคลายคลึงกัน 

การริบทรัพยและชดเชยความ
เสียหาย 
ตองไมเวนคนื และโอนกิจการมาเปน
ของรัฐไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม 
หรือใชมาตรการอืน่ๆ ท่ีเทียบเทากบั
การริบทรัพย ยกเวนเปนการทําเพ่ือ
สาธารณประโยชน 

สนธิสัญญาฯ ไทย-สหรัฐฯ  
ตองใหความมัน่คงปลอดภยัตอทรัพยสนิของ
นักลงทนุของประเทศคูภาคี การยึดหรอืรบิคนื
ทรัพยสนิของนักลงทุนของประเทศคูภาคีตอง
ดําเนนิการผานกระบวนการที่ชอบดวย
กฎหมายตามหลักการของกฎหมายระหวาง
ประเทศ  

กําหนดไวคลายคลึงกัน 
แตความตกลง FTA มี
การริบทรัพยทางออม ซึ่ง
อาจตคีวามไดกวางกวา
โดยครอบคลุมมาตรการ
ในการกํากบัดูแลของรัฐ
ตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอ
ทรัพยสนิของนักลงทุน
ตางชาติดวย 
 

การโอนเงิน 
การเคล่ือนยายเงนิทนุและการโอน
เงินระหวางประเทศตองดําเนนิการได
อยางเสร ี

สนธิสัญญาฯ ไทย-สหรัฐฯ  
ไมมีบทบัญญัติเรือ่งการโอนเงนิระหวางประเทศ 
ขอตกลง GATS  
ใหสิทธปิระเทศสมาชิกในการดําเนนิการใช
มาตรการปกปองชั่วคราวในกรณีท่ี 1) หาก
อุตสาหกรรมภายในประเทศไดรบัความ
เสียหายรายแรงจากการเปดตลาดบริการ และ 
2) หากประเทศสมาชิกมีปญหาดุลการชําระเงนิ
และปญหาทางการเงินภายนอกท่ีรายแรง 
พระราชบัญญตัิควบคมุการแลกเปล่ียนเงิน 
พ.ศ. 2485 
ใหอํานาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพ่ือ
ควบคมุ กํากัด หรอืหามการปฏบิัติกิจการท้ัง
ปวงเกี่ยวกบัการแลกเปล่ียนเงนิหรอืการอื่นซึ่ง
มีเงนิตราตางประเทศเขามาเก่ียวของไมวาใน
รูปใด 
 

- ในปจจุบนั ประเทศไทย
ไมมีขอหามท่ีกดีกนัมิ
ใหสงเงนิทนุ เงนิปนผล 
ผลกําไร กลับสูประเทศ
นักลงทนุตางชาติ 

- ภายหลังความตกลง 
FTA มีผลบังคับใช 
ธนาคารแหงประเทศ
ไทยจะไมสามารถ
ควบคมุการโอนถาย
เงินขามประเทศของนกั
ลงทุนอเมริกันได 
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ประเด็นของความตกลงฯ (FTA) กฎระเบียบของไทยที่เกี่ยวของ หมายเหต ุ
การกําหนดเงื่อนไขการลงทุน 
หามกําหนดขอกีดกันตางๆ ที่
เกี่ยวของกบัการลงทุนหรอืสราง
อปุสรรคใหนักลงทนุของประเทศคู
ภาคี เชน หามมิใหกําหนดสัดสวน
การสงออก หามมิใหกําหนดระดับ
การใชวัตถุดิบภายในประเทศ หามมิ
ใหมีการบงัคบัถายทอดเทคโนโลยี 
เปนตน 

สนธิสัญญาฯ ไทย-สหรัฐฯ  
ไมมีบทบัญญัติหามการกําหนดเง่ือนไขการ
ลงทุน ดังนัน้ รัฐบาลประเทศเจาบานสามารถ
กําหนดมาตรการหรือเงื่อนไขท่ีเก่ียวของกับ
การลงทุนได 
ขอตกลง TRIMs 
กําหนดเงือ่นไขการลงทุนบางมาตรการไวแลว 
เชน การหามมิใหกําหนดสัดสวนการสงออก 
การหามมิใหกําหนดระดับการใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศ เปนตน แตขอตกลง TRIMs มิ
ใหหามการบังคบัถายทอดเทคโนโลย ี

สํานกังานคณะกรรมการ
สงเสรมิการลงทุนไมมี
เงื่อนไขบังคับใหธุรกิจที่
ไดรับการสงเสรมิการ
ลงทุนตองถายทอด
เทคโนโลย ีแตหากธุรกิจ
ดังกลาวนําชางฝมอืหรือ
ผูชํานาญการตางดาวเขา
มาทํางานในประเทศไทย 
บุคคลตางดาวเหลานี้ตอง
ถายทอดความรูใหคน
ไทยและรายงานแผนการ
ปฏบิัติงานฝกอบรมคน
ไทยให BOI ทราบดวย 
 

ผูบริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการ 
หามจํากัดสัญชาติของผูที่จะมาดํารง
ตําแหนงผูบริหารระดบัสูง และ
คณะกรรมการ 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
พ.ศ. 2542 
คนตางดาวที่จะประกอบธุรกิจในบัญช ี2 จะตอง
มีกรรมการที่เปนคนไทยไมนอยกวาสองในหา
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
 

 

มาตรการที่ขอยกเวน 
ใหประเทศภาคสีามารถกําหนด
มาตรการและสาขาท่ีจะขอยกเวนได
โดยมกํีาหนดระยะเวลา 

สนธิสัญญาฯ ไทย-สหรัฐฯ  
สาขาท่ียกเวนไมอยูภายใตสนธิสัญญาฯ ท้ัง 6 
สาขาประกอบดวย การสือ่สาร การขนสง การ
ดูแลทรัพยสินเพ่ือประโยชนของผูอืน่ การ
ธนาคารที่เก่ียวกับการรับฝากเงนิ การคา
ภายในเก่ียวกบัผลิตผลทางการเกษตรพ้ืนเมอืง 
และการแสวงหาประโยชนจากที่ดินและจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอืน่ๆ รวมท้ังบริการวิชาชีพ
ท่ียกเวนเฉพาะการเคล่ือนยายบคุลากร 

 

กลไกการระงับขอพิพาท 
การระงับขอพิพาทระหวางนักลงทุน
เอกชนกับรัฐบาลสามารถดําเนนิการ
ฟองรองกนัตามอนุญาโตตุลาการ
ระหวางประเทศท่ีตั้งข้ึนภายใต
กฎเกณฑวาดวยการไกลเกล่ียขอ
พิพาทของ ICSID และ UNCITRAL 

สนธิสัญญาฯ ไทย-สหรัฐฯ  
ไมมีมาตรการระงับขอพิพาทระหวางนักลงทุน
เอกชนกับรัฐบาล ดังนัน้ขอพิพาทระหวางนัก
ลงทุนเอกชนกับรัฐบาลจึงอยูภายใตอํานาจของ
ศาลและกฎหมายไทย 

ประเทศไทยไมไดเปน
สมาชิกของ ICSID 

ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย 



ผ-14                การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทาํขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา 

ตารางภาคผนวกที่ 7.3 บัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธรุกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
บัญชหีนึ่ง 

ธุรกิจที่ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบกิจการดวยเหตุผลพิเศษ 
(1) การทํากิจการหนังสือพิมพ การทํากิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน 
(2) การทํานา ทําไร หรือทําสวน 
(3) การเลี้ยงสัตว 
(4) การทําปาไมและการแปรรูปไมจากปาธรรมชาติ 
(5) การทําการประมงเฉพาะการจับสัตวน้ําในนานน้ําไทยและในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย 
(6) การสกัดสมุนไพรไทย 
(7) การคาและการขายทอดตลาดโบราณวัตถุของไทย หรือท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรของประเทศ 
(8) การทําหรือหลอพระพุทธรูป และการทําบาตร 
(9) การคาที่ดิน 

 
บัญชสีอง 

ธุรกิจที่เกีย่วกับความปลอดภยัหรอืความมั่นคงของประเทศหรอืมีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี หตัถกรรมพื้นบาน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

หมวด 1 ธุรกิจที่เก่ียวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ 
(1) การผลิต การจําหนาย และการซอมบํารุง 

(ก) อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน ดินปน วตัถุระเบิด 
(ข) สวนประกอบของอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และวตัถุระเบิด 
(ค) อาวุธยุทโธปกรณ เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะทางการทหาร 
(ง) อุปกรณหรือสวนประกอบของอุปกรณสงครามทุกประเภท 

(2) การขนสงทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจการการบินในประเทศ 
 
หมวด 2 ธุรกิจที่มีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และหัตถกรรมพื้นบาน 

(1) การคาของเกา หรือศิลปวัตถ ุซึ่งเปนงานศิลปกรรม หตัถกรรมของไทย 
(2) การผลิตเครื่องไมแกะสลัก 
(3) การเลี้ยงไหม การผลิตเสนไหมไทย การทอผาไหมไทย หรือการพิมพลวดลายผาไหมไทย 
(4) การผลิตเครื่องดนตรีไทย 
(5) การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองลงหิน หรือเครื่องเขิน 
(6) การผลิตถวยชามหรือเครื่องปนดินเผาที่เปนศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
หมวด 3 ธุรกิจที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาตหิรือส่ิงแวดลอม 

(1) การผลิตน้ําตาลจากออย 
(2) การทํานาเกลือ รวมทั้งการทําเกลือสินเธาว 
(3) การทําเกลือหิน 
(4) การทําเหมือง รวมท้ังการระเบิดหรือยอยหิน 
(5) การแปรรูปไมเพ่ือทําเครื่องเรือนและเครื่องใชสอย 

 
 
 



ภาคผนวก  ผ-15 

บัญชสีาม 
ธุรกิจทีค่นไทยยังไมมคีวามพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกบัคนตางดาว 

(1) การสีขาว และการผลิตแปงจากขาวและพืชไร 
(2) การทําการประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
(3) การทําปาไมจากปาปลูก 
(4) การผลิตไมอัด แผนไมวีเนียร ชิปบอรด หรือฮารดบอรด 
(5) การผลิตปูนขาว 
(6) การทํากิจการบริการทางบัญชี 
(7) การทํากิจการบริการทางกฎหมาย 
(8) การทํากิจการบริการทางสถาปตยกรรม 
(9) การทํากิจการบริการทางวิศวกรรม 
(10) การกอสราง ยกเวน 

(ก) การกอสรางส่ิงซึ่งเปนการใหบริการพ้ืนฐานแกประชาชน ดานการสาธารณูปโภคหรือการคมนาคมที่
ตองใชเครื่องมือเครื่องจักร เทคโนโลยีหรือความชํานาญในการกอสรางเปนพิเศษ โดยมีทุนขัน้ต่ํา
ของคนตางดาวตั้งแตหารอยลานบาทขึน้ไป 

(ข) การกอสรางประเภทอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(11) การทํากิจการนายหนาหรือตัวแทน ยกเวน 

(ก) การเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพยหรือการบริการท่ีเก่ียวกับการซื้อขายลวงหนาซึ่ง
สินคาเกษตรหรือตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย 

(ข) การเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายหรือจัดหาสินคาหรือบริการท่ีจําเปนตอการผลติหรือการ
ใหบริการของวิสาหกิจในเครือเดียวกัน 

(ค) การเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขาย จัดซื้อหรือจัดจําหนายหรือจัดหาตลาดท้ังในประเทศและ
ตางประเทศเพ่ือการจําหนายซึ่งสินคาท่ีผลิตในประเทศหรือเขามาจากตางประเทศ อันมีลักษณะเปน
การประกอบธุรกิจระหวางประเทศ โดยมีทุนขัน้ต่ําของคนตางดาวตั้งแตหนึ่งรอยลานบาทข้ึนไป 

(ง) การเปนนายหนาหรือตัวแทนประเภทอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(12) การขายทอดตลาด ยกเวน 

(ก) การขายทอดตลาดท่ีมีลักษณะเปนการประมูลซื้อขายระหวางประเทศที่มิใชการประมูลซื้อขายของ
เกา วัตถุโบราณ หรือศิลปวตัถุซึ่งเปนงานศิลปกรรม หัตถกรรม หรือโบราณวตัถุของไทย หรือท่ีมี
คุณคาทางประวัติศาสตรของประเทศ 

(ข) การขายทอดตลาดประเภทอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(13) การคาภายในเก่ียวกับผลติภัณฑหรือผลติผลทางเกษตรพ้ืนเมืองที่ยังไมมีกฎหมายหามไว 
(14) การคาปลีกสินคาทุกประเภทท่ีมีทุนข้ันต่ํารวมท้ังส้ินนอยกวาหนึง่รอยลานบาท หรือที่มีทนุขัน้ต่ําของแต

ละรานคานอยกวายี่สิบลานบาท 
(15) การคาสงสินคาทุกประเภทที่มีทนุขัน้ต่ําของแตละรานคานอยกวาหนึ่งรอยลานบาท 
(16) การทํากิจการโฆษณา 
(17) การทํากิจการโรงแรม เวนแตบริการจัดการโรงแรม 
(18) การนําเที่ยว 
(19) การขายอาหารหรือเครื่องด่ืม 
(20) การทํากิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุพืช 
(21) การทําธุรกิจบริการอ่ืน ยกเวนธุรกิจบริการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ที่มา: พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542  



ผ-16                การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทาํขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา 

ตารางภาคผนวกที่ 9.1  บทบัญญัติมาตรา 25 26 27 และ 29 ของพระราชบัญญัติ 
การแขงขันทางการคา พ.ศ.2542  

มาตรา บทบญัญตั ิ
มาตรา 25 
 

หามมิใหผูประกอบธุรกิจซึ่งมอีํานาจเหนอืตลาดกระทําการในลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี ้

(1) กําหนดหรือรักษาระดับราคาซือ้หรอืขายสนิคาหรือคาบริการอยางไมเปน
ธรรม 

(2) กําหนดเงือ่นไขในลักษณะท่ีเปนการบังคบัโดยทางตรงหรอืโดยทางออม
อยางไมเปนธรรม ใหผูประกอบธุรกิจอืน่ซึ่งเปนลูกคาของตนตองจํากัดการบริการ การ
ผลิต การซือ้หรือการจําหนายสนิคา หรอืตองจํากัดโอกาสในการเลือกซือ้หรอืขายสนิคา 
การไดรับหรอืใหบรกิาร หรือในการจัดหาสินเชือ่จากผูประกอบธุรกิจอืน่ 

(3) ระงับ ลด หรอืจํากัดการบริการ การผลิต การซื้อ การจําหนาย การสงมอบ
การนําเขามาในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอนัสมควร ทําลายหรือทําใหเสียหายซึ่ง
สนิคาเพ่ือลดปรมิาณใหตํ่ากวาความตองการของตลาด 

(4) แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอืน่โดยไมมีเหตุผลอนัสมควร 
 

มาตรา 26   หามมิใหผูประกอบธุรกิจกระทําการรวมธุรกิจ อนัอาจกอใหเกิดการผูกขาดหรอื
ความไมเปนธรรมในการแขงขนั ตามทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

การประกาศกําหนดของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหระบุวาใหบังคับแก
การรวมธุรกิจท่ีมผีลใหมสีวนแบงตลาด ยอดเงนิขาย จํานวนทุน จํานวนหุนหรอืจํานวน
สนิทรัพยไมนอยกวาจํานวนเทาใด 

การรวมธุรกิจตามวรรคหนึง่ใหหมายความรวมถึง 
(1) การที่ผูผลิตรวมกับผูผลิต ผูจําหนายรวมกับผูจําหนาย ผูผลิตรวมกบัผู

จําหนายหรือผูบริการรวมกับผูบริการ อันจะมีผลใหสถานะของธรุกิจหนึ่งคงอยูและ
ธุรกิจหนึ่งสิน้สดุลงหรือเกิดเปนธุรกิจใหมขึน้ 

(2) การเขาซือ้สนิทรัพยท้ังหมดหรือบางสวนของธุรกิจอืน่เพ่ือควบคมุนโยบาย
การบริหารธุรกิจ การอํานวยการ หรอืการจัดการ 

(3) การเขาซือ้หุนท้ังหมดหรือบางสวนของธุรกิจเพ่ือควบคมุนโยบายการ
บริหารธุรกิจ การอํานวยการ หรือการจัดการ 

การขออนุญาตตามวรรคหนึ่งใหผูประกอบธุรกิจย่ืนคําขอตอคณะกรรมการตาม
มาตรา 35 

 
มาตรา 27 หามมิใหผูประกอบธุรกิจใดรวมกบัผูประกอบธุรกิจอืน่กระทําการใดๆ อนัเปน

การผูกขาด หรอืลดการแขงขัน หรอืจํากัดการแขงขันในตลาดสนิคาใดสนิคาหนึง่ หรือ
บริการใดบรกิารหนึ่งในลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดราคาขายสนิคาหรอืบริการเปนราคาเดียวกนั หรอืตามท่ีตกลงกนั 
หรือจํากัดปริมาณการขายสนิคาหรือบริการ  
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(2) กําหนดราคาซือ้สินคาหรือบริการเปนราคาเดียวกัน หรอืตามท่ีตกลงกัน 

หรือจํากัดปริมาณการรับซือ้สนิคาหรอืบริการ 
(3) ทําความตกลงรวมกนัเพ่ือเขาครอบครองตลาดหรือควบคุมตลาด 
(4) กําหนดขอตกลงหรอืเง่ือนไขในลักษณะสมรูกัน เพ่ือใหฝายหนึ่งไดรับการ

ประมูล หรอืประกวดราคาสนิคาหรอืบริการ หรอืเพือ่มิใหฝายหนึง่เขาแขงขันราคาใน
การประมูลหรอืประกวดราคาสนิคาหรอืบริการ 

(5) กําหนดแบงทองท่ีท่ีผูประกอบธุรกิจแตละรายจะจําหนายหรอืลดการ
จําหนายสนิคาหรือบริการไดในทองทีน่ัน้ หรือกําหนดลูกคาท่ีผูประกอบธุรกิจแตละ
รายจะจําหนายสนิคาหรอืบริการใหไดโดยผูประกอบธุรกิจอืน่จะไมจําหนายสนิคาหรอื
บริการนัน้แขงขัน 

(6) กําหนดแบงทองท่ีท่ีผูประกอบธุรกิจแตละรายจะซื้อสนิคาหรือบริการได 
หรือกําหนดตัวผูซึ่งผูประกอบธุรกิจจะซื้อสนิคาหรอืบริการได 

(7) กําหนดปรมิาณของสนิคาหรอืบริการท่ีผูประกอบธุรกิจแตละรายจะผลิต 
ซือ้ จําหนาย หรือบริการ เพ่ือจํากัดปรมิาณใหตํ่ากวาความตองการของตลาด 

(8) ลดคุณภาพของสนิคาหรอืบริการใหต่ําลงกวาที่เคยผลิต จําหนาย หรือ
ใหบริการ โดยจําหนายในราคาเดิมหรอืสงูขึน้ 

(9) แตงตั้งหรอืมอบหมายใหบุคคลใดแตผูเดียวเปนผูจําหนายสนิคา หรือ
ใหบริการอยางเดียวกัน หรือประเภทเดียวกนั 

(10) กําหนดเงือ่นไขหรอืวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการซือ้หรอืการจําหนายสนิคาหรอื
การบริการเพ่ือใหปฏิบัติเปนแบบเดียวกัน หรอืตามท่ีตกลงกัน 

 
ในกรณีท่ีมีความจําเปนทางธุรกิจท่ีตองกระทําการตาม (5) (6) (7) (8) (9) และ 

(10) ใน  ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง ใหผูประกอบธุรกิจยื่นคําขออนุญาตตอ
คณะกรรมการตามมาตรา 35 

 
มาตรา 29   หามมิใหผูประกอบธุรกิจกระทําการใด ๆ อนัมิใชการแขงขันโดยเสรอียางเปน

ธรรม และมีผลเปนการทําลาย ทําใหเสียหาย ขัดขวาง กีดกนั หรอืจํากัดการประกอบ
ธุรกิจของผูประกอบธุรกิจอืน่ หรอืเพ่ือมิใหผูอืน่ประกอบธุรกิจ หรือตองลมเลิกการ
ประกอบธุรกิจ 
 

ที่มา: พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542. 
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