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สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) ไดเ้ผยแพร ่ “รายงานทดีอีารไ์อ” (มชีือ่เดมิวา่ “สมดุปกขาว 

ทดีอีาร์ไอ”) มาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2536  โดยคดัสรรกลัน่กรองงานวจิยัต่างๆ มานําเสนออย่างเรยีบง่ายเพื่อ 

จุดประกายใหเ้กดิการวพิากษว์จิารณ์ 

 “รายงานทดีอีารไ์อ” มโีอกาสรบัใชส้งัคมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อยา่งไรกต็ามการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมในปจัจุบนัเป็นไปอยา่งรวดเรว็และซบัซอ้นขึน้ “รายงานทดีอีารไ์อ” จงึจะมาพบกบัผูอ้่าน

เป็นรายเดอืนดว้ยรูปเล่มกะทดัรดัซึง่หอ่หุม้เน้ือหาทีแ่น่นกระชบั และยงัคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรยีบง่าย

แบบเป็นมติรต่อความสนใจใครรู่ข้องผูอ้่านทัว่ไป  

นอกจากน้ี จะมกีารนํางานวจิยัจาํนวนหน่ึงซึง่มแีนวคดิเกีย่วเน่ืองกนัมาจดัทาํเป็น “รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบั

พเิศษ” เป็นครัง้คราวดว้ย   



 รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบัที ่92 เดอืนมนีาคม 2554 (ฉบบัพเิศษ)   

  พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542: ขอ้จาํกดัและการปฏริปู 
3 

พระราชบญัญติัว่าด้วยการแข่งขนัทางการค้า พ.ศ. 2542: 
ข้อจาํกดัและการปฏิรปู* 

บทนํา 

หลกัเศรษฐศาสตรช์ีว้า่การแขง่ขนัในตลาดนัน้ยอ่มนําไปสูก่ารจดัสรรทรพัยากรทีม่ ี

ประสทิธภิาพสงูสุด  เน่ืองจากผูผ้ลติทีส่ามารถใชท้รพัยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด

จะมตีน้ทุนตํ่าทีสุ่ดทําใหไ้ดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั  ในทางตรงขา้ม การผกูขาดเป็นบ่อเกดิ

แห่งความไร้ประสทิธภิาพเพราะผูป้ระกอบการไม่จําเป็นต้องขวนขวายลดต้นทุน จงึใช้

ทรพัยากรอย่างไมต่อ้งประหยดัเพราะสามารถผลกัภาระตน้ทุนทีส่งูขึน้ไปยงัผูบ้รโิภคโดย

การปรบัขึน้ราคา นอกจากน้ี ในเชงิเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง การผกูขาดยงัเป็นแหล่งบ่มเพาะ

การทุจริตคอร์ร ัปชัน เพราะกําไรจากการผูกขาดย่อมเป็นที่หมายปองของนักธุรกิจ 

นักการเมอืง และขา้ราชการประจําซึ่งมอีํานาจในการหยบิยื่นหรอืปกป้องรกัษาอํานาจ

ผกูขาดในตลาดไวไ้ด ้   ดงัจะเหน็ไดว้า่ปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชนัหลายกรณีเกีย่วขอ้งกบั

การทีร่ฐัหยบิยื่นอํานาจผกูขาดใหแ้ก่ภาคเอกชนในรูปของสมัปทานในการประกอบธุรกจิ

ต่างๆ มากมาย เช่น โทรคมนาคม บรกิารขนส่งมวลชน การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร 

ธรรมชาต ิ เป็นตน้ 

ทีผ่า่นมาสภาพการแขง่ขนัในตลาดของไทยยงัหา่งไกลจากการแขง่ขนัเสรแีละเป็น

ธรรมเน่ืองจากเหตุผลสองประการ  ประการแรก ภาครฐัมกีฎระเบยีบจาํกดัการแขง่ขนัใน

ตลาดดว้ยเหตุผลอื่นๆ ทีม่ใิช่เหตุผลในเชงิเศรษฐศาสตร ์ อย่างเช่นการกดีกนัการลงทุนของ

บรษิทัต่างชาตเิพือ่ใหก้ารคุม้ครองอุตสาหกรรมในประเทศ  ประการท่ีสอง ผูป้ระกอบการ

แต่ละรายมอีาํนาจทางตลาดไมเ่ทา่กนั  ผูป้ระกอบการรายใหญ่ในตลาดอาจกลัน่แกลง้และ

ปิดกัน้ผูป้ระกอบการรายเลก็ไมใ่หแ้ขง่กบัตน  ดว้ยเหตุผลดงักลา่ว จงึตอ้งมกีารตรากฎหมาย

เพือ่ดแูลกฎกตกิาในการแขง่ขนัมใิหม้กีารผกูขาด  กฎหมายน้ีชื่อวา่ “กฎหมายแขง่ขนัทาง 

การคา้”   

รายงานฉบบัน้ีศึกษาวิเคราะห์ข้อจํากดัและจุดอ่อนของการบงัคบัใช้กฎหมาย

แขง่ขนัทางการคา้ในประเทศไทย เพือ่เสนอแนะการแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายดงักลา่ว  

                                                        
*  สรุปจากรายงานวจิยัเรื่องโครงการการปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสรมิการ

แข่งขนัในเศรษฐกจิไทย  ของ ดร. เดอืนเด่น นิคมบรริกัษ์ ผูอ้ํานวยการวจิยัดา้นการบรหิาร
จดัการระบบเศรษฐกจิ ฝา่ยการวจิยัแผนงานเศรษฐกจิรายสาขา สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย เสนอต่อมลูนิธสิาธารณสขุแหง่ชาต ิเมือ่เดอืนมถุินายน 2554 
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สภาพปัญหาของกฎหมายแข่งขนัทางการค้าของไทย 

1.  กฎหมายแข่งขนัทางการค้า 

 เน่ืองจากหลายประเทศไดต้ระหนักถงึผลเสยีทางเศรษฐกจิจากการผกูขาด และ
รากเหง้าของปญัหาการผูกขาดส่วนหน่ึงมาจากกฎระเบยีบของภาครฐั จงึได้มกีารตรา
กฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ และจดัตัง้สาํนักแขง่ขนัทางการคา้ เพื่อทําหน้าทีต่รวจสอบและ
เสนอความเหน็แก่รฐับาลเกี่ยวกบักฎระเบยีบตลอดจนนโยบายและมาตรการต่างๆ ของ
ภาครฐัทีอ่าจมผีลกระทบต่อภาวะการแขง่ขนัในตลาด กฎหมายดงักลา่วไดแ้พรห่ลายอยา่ง
รวดเรว็ในช่วง 20 ปีทีผ่า่นมา เริม่จากมเีพยีง 20 กวา่ประเทศในปี 2533 แต่ปจัจุบนัเพิม่ขึน้
เป็นรอ้ยกวา่ประเทศทีม่กีฎหมายน้ี ในปี 2542 ประเทศไทยไดป้ระกาศใชก้ฎหมายวา่ดว้ย
การแขง่ขนัทางการคา้  ปจัจุบนัเวยีดนาม สงิคโปร ์และมาเลเซยี ต่างกม็กีฎหมายดงักล่าว  
สาํหรบัเกาหลใีตไ้ดใ้หค้วามสาํคญัอยา่งยิง่แก่การสง่เสรมิการแขง่ขนัทีเ่สรแีละเป็นธรรมใน
ตลาด จงึกําหนดใหผู้อ้ํานวยการสาํนักแขง่ขนัทางการคา้มสีถานภาพเทยีบเท่ากบัรฐัมนตร ี 
และในการประชุมคณะรฐัมนตรทีุกครัง้ ผูอ้าํนวยการฯ จะตอ้งแสดงความคดิเหน็อย่างเป็น
ทางการต่อกฎหมาย ระเบยีบ มาตรการ และนโยบายต่างๆ ทีเ่สนอเขา้มาวา่มผีลดผีลเสยี
อยา่งไรต่อสภาพการแขง่ขนัในตลาด 

2.  กฎหมายการแข่งขนัทางการค้าของประเทศไทย 

ไทยเป็นประเทศแรกในอาเซยีนทีม่กีารตรากฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ทีส่มบรูณ์
แบบ คอื พระราชบญัญตักิารแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 ซึง่มบีทบญัญตัทิีค่รบถ้วนใน
การป้องกนัพฤตกิรรมทีเ่ป็นการจาํกดัหรอืกดีกนัการแขง่ขนัทีเ่ป็นมาตรฐานสากล ก่อนหน้า
นัน้ ประเทศไทยมกีฎหมายทีใ่ชเ้ฉพาะในการควบคุมราคาสนิคา้อนัไดแ้ก่ พระราชบญัญตัิ
กาํหนดราคาสนิคา้และป้องกนัการผกูขาด พ.ศ 2522   ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่คุม้ครอง
ผูบ้รโิภคจากภาวะเงนิเฟ้อ (inflationary pressure) อนัเกดิจากวกิฤตราคาน้ํามนัโลกครัง้ที่
สอง  สาระสาํคญัของกฎหมายคอืการหา้มพฤตกิรรมทีเ่ป็นการผกูขาดหรอืการตกลงร่วมกนั
เพื่อจํากดัการแขง่ขนั (collusive practices) ซึง่จะนําไปสูก่ารกําหนดราคาสนิคา้ทีส่งูเกนิ
ควร  แต่ในทางปฏบิตัมิไิดม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวแต่อย่างใด เน่ืองจากมาตรา 31 
ของกฎหมายน้ีกําหนดใหก้รมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ ซึง่เป็นหน่วยงานทีบ่งัคบั
ใชก้ฎหมายตอ้งจดัทาํประกาศระบุประเภท “ธุรกจิทีถู่กควบคุม” และมาตรา 23 กําหนดให้
มกีารประกาศระบุ “สนิคา้ควบคุม” เสยีก่อนจงึจะบงัคบัใชก้ฎหมายได ้แต่เน่ืองจากกฎหมาย
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มไิดก้าํหนดนิยามของ “ธุรกจิทีผ่กูขาด”  และ “สนิคา้ทีค่วรแก่การควบคุม”  จงึแทบจะไมม่ี
การบงัคบัใชก้ฎหมายน้ี  ยกเวน้กรณีเดยีวคอื ธุรกจิขายสง่น้ําแขง็1   

ในปี 2534 รฐับาลนายอานนัท ์ปนัยารชุน มดีาํรใิหม้กีารปรบัปรุงกฎหมายป้องกนั
การผกูขาด โดยมกีารรา่ง พ.ร.บ. การแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. .... ซึง่ใชเ้วลาเพยีงแปดเดอืน
กผ็่านการเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี(เมษายน 2535) แต่ยงัไม่ทนัทีก่ฎหมายน้ีจะผ่าน 
ฝ่ายนิตบิญัญตักิม็กีารยุบสภาในเดอืนกนัยายนปีเดยีวกนั  จนกระทัง่ในปี 2542 รฐับาล 
นายชวน หลกีภยั  จงึไดต้รากฎหมายดงักลา่ว 

พ.ร.บ. การแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 มขีอ้กําหนดเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีเ่ป็น
การจาํกดัการแขง่ขนัทีเ่ป็นมาตรฐานสากล ไดแ้ก่  

•  มาตรา 25  การควบคุมพฤตกิรรมของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ม ี“อํานาจ
เหนือตลาด” (abuse of dominance) ไมใ่หใ้ชอ้ํานาจในการกดีกนัหรอืจาํกดั
การแขง่ขนั 

•  มาตรา 26 การควบคุมการควบรวมธุรกจิ (merger control) เพือ่ป้องกนัมใิห้
เกดิการรวมธุรกจิระหวา่งคูแ่ขง่เพือ่ผกูขาดตลาด   

•  มาตรา 27  การควบคุมมใิหผู้ป้ระกอบการสองรายขึน้ไปทาํการตกลงร่วมกนั
เพือ่จาํกดัหรอืกดีกนัการแขง่ขนัในตลาด หรอื “ฮัว้”  

•  มาตรา 29  การควบคุมมิให้ธุรกิจมีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม 
(unfair trade practice) อนัมผีลทาํใหเ้กดิความเสยีหายแก่ธุรกจิอื่นๆ  มาตราน้ี
มุ่งใหค้วามคุ้มครองแก่ผูป้ระกอบการขนาดย่อมทีม่กัตกเป็นเบี้ยล่างในการ
ประกอบธุรกรรมกบัคู่คา้ทีม่ขีนาดใหญ่  ซึง่อาจกําหนดเงือ่นไขในการคา้ขาย
ที่มลีกัษณะเป็นการเอาเปรียบ  นอกจากน้ี มาตราดงักล่าวมบีทบญัญัติที่
ค่อนข้างกว้าง  จึงมกัถูกมองว่าเป็นมาตรา “ครอบจกัรวาล” ที่มไีว้เพื่อให้
ความยดืหยุ่นแก่สาํนักแขง่ขนัทางการคา้ในการกํากบัควบคุมพฤตกิรรมทาง 
การคา้ทีไ่มพ่งึปรารถนาและไมเ่ขา้ขา่ยมาตรา 25-27 ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ 

พ.ร.บ. การแขง่ขนัทางการคา้ของไทย มผีลบงัคบัใชก้บัการประกอบการและกจิกรรม
ทางธุรกจิทุกประเภท  ยกเวน้ (1) รฐัวสิาหกจิ  (2) สหกรณ์ และสหกรณ์การเกษตร  และ  
(3) หน่วยงานภาครฐัส่วนกลาง และส่วนทอ้งถิน่   รวมถงึธุรกจิอื่นๆ ตามทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวง เมือ่เปรยีบเทยีบกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ของไทยกบัต่างประเทศพบวา่
มขีอ้ทีแ่ตกต่างอย่างชดัเจน กล่าวคอืกฎหมายของอนิโดนีเซยี เวยีดนาม หรอืสงิคโปร ์ไมม่ี
การยกเวน้ใหก้บัรฐัวสิาหกจิ  แต่มกีารกําหนดขอ้ยกเวน้ใหแ้ก่ “พฤตกิรรม” ทางการคา้ทีผู่้

                                                        
1  เดอืนเด่น นิคมบรริกัษ์ และ สุธรี ์ศุภนิต. 2541. การคุม้ครองผูบ้รโิภค (สว่นหน่ึงของโครงการ

แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549).   กรุงเทพฯ: สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา

ประเทศไทย. 
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ถูกกล่าวหาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการดําเนินการตามกฎหมายหรือตามคําสัง่ของ
หน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าทีใ่นการกํากบัดแูล  ซึง่ขอ้ยกเวน้ดงักล่าวนัน้ ทัง้รฐัวสิาหกจิและ
ธุรกจิเอกชนสามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้หมอืนกนั  

3.  ผลการดาํเนินงานของสาํนักงานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า 

สาํนักแขง่ขนัทางการคา้มชีื่อเรยีกตาม พ.ร.บ. การแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 
วา่สาํนกังานคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้  (ต่อไปน้ีเรยีกสัน้ๆ วา่ “สาํนกังานฯ”)   

ประเทศไทยมกีารบงัคบัใช ้พ.ร.บ. การแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542   หากแต่ยงั
ไม่เคยมกีารดําเนินคดแีก่ผูป้ระกอบการแมแ้ต่รายเดยีว  จงึอาจกล่าวไดว้่า การบงัคบัใช้
กฎหมายดงักล่าวประสบความลม้เหลวโดยสิน้เชงิ  ขอ้มลูในเวบ็ไซตข์องสาํนักงานฯ ไมม่ี
รายละเอยีดใดๆ เกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรยีนและผลการพจิารณาปญัหาทีม่กีารรอ้งเรยีน   มี
เพยีงตารางที ่1 แสดงจาํนวนกรณีทีม่กีารรอ้งเรยีนสะสมรวม 74 เรือ่งในชว่งปี 2542–2552 
หรอืโดยเฉลีย่มเีพยีงปีละเรื่อง  ในจํานวนเรื่องรอ้งเรยีนทัง้หมดม ี52 เรื่องทีส่ํานักงานฯ 
ระบุว่า “ยุตไิปแล้ว” โดยไม่มรีายละเอยีดใดๆ ว่ากรณีเหล่าน้ีมกีารยุตอิย่างไร  มกีารใช้
ขอ้มลูใดในการพจิารณาและผลการวนิิจฉยัของกรรมการเป็นอย่างไร  ทัง้ๆ ทีร่ายละเอยีด
เหล่าน้ีถอืว่าเป็นขอ้มลู “พืน้ฐาน” ทีส่าธารณชนควรรบัรู ้  และเป็นขอ้มลูทีส่าํนักแขง่ขนั
ทางการคา้ในต่างประเทศแสดงไวใ้นรายงานประจําปี  ซึ่งสํานักงานฯ ของไทยไม่เคยมี
การจดัทาํแมแ้ต่ครัง้เดยีว 

ตารางท่ี 1  สถิติการร้องเรียนช่วงปี 2542-2552 

จาํนวนเรือ่งทีม่กีารรอ้งเรยีนทัง้หมด 74 

- ยุตไิปแลว้ 52 

- ตดิตามสถานการณ์ 5 

- ตดิตามพฤตกิรรม 2 

- รอเสนอกรรมการ 10 

- อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ 1 

- อยูใ่นขัน้การสบืสวนโดยอนุกรรมการ 4 

แหล่งทีม่า: เวบ็ไซตส์าํนกังานคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้, 2552. 

เดอืนเด่น และ สุณีพร (2549)2 ได้เขยีนบทความศึกษาปญัหาของการบงัคบัใช ้
พ.ร.บ.วา่ดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้ฯ พบวา่ปญัหาหลกัเกดิจากโครงสรา้งของคณะกรรมการ

                                                        
2  เดอืนเด่น นิคมบรริกัษ์ และ สุณีพร ทวรรณกุล. 2549. การผูกขาดทางธุรกิจกบัการเมอืง: 

เอกสารในการสมัมนาวชิาการประจาํปี 2549 เรื่อง สู่หน่ึงทศวรรษหลงัวกิฤตเศรษฐกจิ: ได้

เรยีนรูแ้ละปรบัปรงุอะไรบา้ง? กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย.  
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การแขง่ขนัทางการคา้ทีสุ่่มเสีย่งต่อการแทรกแซงจากนักการเมอืงและกลุ่มผลประโยชน์
ธุรกจิ ในช่วงปี 2542-2549  คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้มกีารประชุมทัง้สิน้เพยีง  
12 ครัง้ โดยสีค่รัง้แรกเกดิขึน้ในชว่งปีแรกของรฐับาลนายชวน หลกีภยั  แต่ผลการวนิิจฉยั
ทัง้กรณีของโทรทศัน์เคเบิ้ล ยูบซี ีและกรณีเหลา้พ่วงเบยีร์กย็งัเป็นทีเ่คลอืบแคลงใจของ
สาธารณชนดงัจะกลา่วในสว่นต่อไป 

ต่อมาในสมยัรฐับาล พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร ซึ่งเริม่ตัง้แต่ต้นปี 2544 ปรากฏว่า
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชยไ์ม่เคยเรยีกประชุมคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้  
อกีทัง้ไมม่กีารคดัเลอืกกรรมการชุดใหมเ่มือ่กรรมการชุดเดมิหมดวาระลงเมือ่พฤศจกิายน 

2544 จนกระทัง่เมษายน 2545 ก่อนการอภปิรายไมไ่วว้างใจเพยีงเลก็น้อยจงึมกีารคดัเลอืก
กรรมการฯ ชุดใหมแ่ละเริม่มกีารประชุม หลงัจากนัน้จวบจนเดอืนมกราคม 2549 เป็นเวลา
สี่ปีมีการประชุมรวมสี่ครัง้หรือเฉลี่ยปีละครัง้เท่านัน้3 แสดงให้เห็นว่ารัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพาณิชยใ์นสมยัรฐับาลทกัษณิมไิดใ้หค้วามสาํคญัในเรือ่งน้ีแต่อยา่งใด ทัง้น้ีเพราะ
นายกรฐัมนตรีมสี่วนเกี่ยวข้องกบับริษัทที่ประกอบธุรกิจโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ซึ่งม ี
สว่นแบง่ตลาดสงู รวมทัง้รฐัมนตรแีละทีป่รกึษารฐัมนตรบีางรายกม็ผีลประโยชน์เกีย่วขอ้ง
กบัธุรกจิขนาดใหญ่ 

ในช่วงรฐับาลปฏวิตัขิอง พลเอก สุรยุทธ ์จุลานนท ์ซึง่ม ีนายเกรกิไกร จรีะแพทย ์
เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์เป็นช่วงทีม่กีารประชุมบ่อยครัง้ขึน้ คอื สามครัง้ใน
ช่วงเวลา 16 เดอืน   มกีารออกประกาศเกณฑก์ารมอีํานาจเหนือตลาดหลงัจากทีล่่าชา้มา
นาน   และเสนอใหม้กีารยกเลกิขอ้ยกเวน้ทีใ่หแ้ก่รฐัวสิาหกจิ  หากแต่การแกไ้ขกฎหมาย
ยงัดําเนินการไม่แล้วเสร็จ  รฐับาล พลเอก สุรยุทธ์ ก็หมดวาระ   ต่อมาในช่วงรฐับาล  
นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ ซึง่ม ีนางพรทวิา นาคาศยั เป็นรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชย ์
กม็กีารประชุมเพยีงปีละครัง้เชน่เดมิโดยไมม่ผีลงานทีเ่ป็นรปูธรรมแต่อยา่งใด 

4.  กรณีการร้องเรียนและผลการพิจารณา 

การพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนการผกูขาดซึง่เป็นทีส่นใจของสาธารณชนมสีีก่รณี ดงัน้ี  
กรณีการผกูขาดธรุกิจโทรทศัน์ระบบบอกรบัสมาชิก (UBC) ผูบ้รโิภครอ้งเรยีน

ต่อคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ ว่า UBC ใชอ้ํานาจการผกูขาดในตลาดโดยคดิ
ค่าบรกิารทีส่งูเกนิควรหลงัจากการควบรวมกจิการ กล่าวคอื UBC ไดเ้สนอแพคเกจราคาสงู 
(gold package) และแพคเกจราคาตํ่ากวา่ (silver package)  แต่แพคเกจราคาตํ่ากวา่มี
จาํนวนชอ่งรายการน้อยมากเมือ่เทยีบกบัแพคเกจราคาสงู ทาํใหผู้บ้รโิภคจาํตอ้งซือ้แพคเกจ
ราคาสงูซึง่มรีายการทีเ่ป็นทีนิ่ยม เช่น กฬีา ภาพยนตร ์ (HBO, Cinemax) และขา่ว (CNN, 

                                                        
3  ขอ้มลูรวบรวมจากรายละเอยีดเกีย่วกบัมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้  
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BBC) เป็นตน้ แมร้ายงานของคณะอนุกรรมการซึง่ถูกแต่งตัง้ใหศ้กึษากรณีรอ้งเรยีน ชีว้า่ UBC 
เป็นผูม้อีาํนาจเหนือตลาดและใชอ้าํนาจดงักลา่วปรบัขึน้คา่บรกิารทางออ้ม  แต่คณะกรรมการ
การแขง่ขนัทางการคา้กเ็พยีงแต่มมีตใิหอ้งคก์ารสือ่สารมวลชนแหง่ประเทศไทย (อสมท.)  

ทบทวนอตัราค่าบรกิารทีเ่หมาะสมของ UBC4  ซึง่ปรากฏวา่ อสมท. กม็ไิดด้าํเนินการแต่
อย่างใด ทัง้น้ี เพราะ อสมท. ไดร้บัผลประโยชน์สว่นแบ่งรายไดจ้ากค่าสมาชกิที ่UBC เรยีก
เกบ็จากผูใ้ชบ้รกิารในอตัรารอ้ยละ 6.5 จงึไมม่แีรงจงูใจใดๆ ทีจ่ะปรบัลดอตัราคา่บรกิาร 

กรณีการบงัคบัขายพ่วงสินค้า (tied-sale) สุราขาวกบัเบียรช้์าง  ซึง่มบีรษิทั 
ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) เป็นผูถู้กกล่าวหา  คณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า
พบว่ามหีลกัฐานทีพ่สิูจน์ไดว้่ามกีารใชอ้ํานาจเหนือตลาดจรงิ โดยผูผ้ลติสุรามพีฤตกิรรม
การขายพ่วงเบยีรใ์หแ้ก่ตวัแทนจําหน่ายและรา้นคา้จําหน่าย  ซึ่งเป็นการกระทําทีล่ะเมดิ
บทบญัญตัมิาตรา 25  อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ยงัมไิด้
ประกาศกาํหนดนิยามของผูม้ ี“อาํนาจเหนือตลาด”  จงึไมส่ามารถบงัคบัใชม้าตรา 25 ได ้  

อน่ึง มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การแข่งขนัทางการค้า พ.ศ. 2542  กําหนดให้
คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้กําหนดเกณฑต่์างๆ เพื่อการบงัคบัใชก้ฎหมาย  แต่
คณะกรรมการฯ มไิด้ดําเนินการแต่อย่างใด  จนกระทัง่มาในยุคของรฐัมนตรเีกรกิไกร  
จรีะแพทย ์ภายใตร้ฐับาล พลเอก สรุยุทธจ์งึมกีารออกกฎเกณฑบ์างสว่นดงัน้ี 

มาตรา 8  ใหค้ณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้มอีาํนาจหน้าทีด่งัต่อไปน้ี       

(2) ประกาศกําหนดสว่นแบ่งตลาดและยอดเงนิขายของธุรกจิใดทีถ่อืวา่ผูป้ระกอบ
ธุรกจิทีอ่ยู่ในเกณฑด์งักล่าวเป็นผูป้ระกอบธุรกจิซึง่มอีํานาจเหนือตลาด (ประกาศเกณฑ์
ดงักลา่วเมือ่ปี พ.ศ. 2550) 

(4) กาํหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเกบ็หรอืนําสนิคา้ไปเป็นตวัอย่างเพือ่ตรวจสอบ
หรอืตรวจวเิคราะหต์ามมาตรา 19 (3) (ยงัไมไ่ดด้าํเนินการ)  

(5) ออกประกาศกําหนดสว่นแบ่งตลาด ยอดเงนิขาย จาํนวนทุน จาํนวนหุน้ หรอื
จาํนวนสนิทรพัยต์ามมาตรา 26 วรรคสอง (ยงัไมไ่ดด้าํเนินการ)  

(7) ออกประกาศกําหนด แบบ หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขออนุญาต
กระทําการรวมธุรกิจ หรือร่วมกนัลดหรือจํากดัการแข่งขนัตามมาตรา 35 (ยงัไม่ได้
ดาํเนินการ)  

(11) กาํหนดหลกัเกณฑส์าํหรบัการดาํเนินงานของพนกังานเจา้หน้าทีเ่พือ่ประโยชน์
ในการปฏบิตังิานตามพระราชบญัญตัน้ีิ (กําหนดระเบยีบวา่ดว้ยการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและ
การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ เมือ่ปี พ.ศ. 2550)                    

                                                        
4  ดรูายละเอยีดการศกึษาในรายงานของคณะอนุกรรมการศกึษาฯ กรณีรอ้งเรยีนเกีย่วกบัธุรกจิ

โทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ 
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กรณีพฤติกรรมการค้าทีไ่ม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าปลีก  สบืเน่ืองจากวกิฤต
เศรษฐกจิในปี 2540 ทาํใหร้า้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ (discount store) ของไทยตกเป็นของ
ต่างชาต ิ เชน่  Tesco Lotus (สหราชอาณาจกัร)  Carrefour (ฝรัง่เศส)  Big-C (ฝรัง่เศส)   และ 
Tops (เนเธอรแ์ลนด)์  ซึง่รา้นคา้ปลกีต่างชาตเิหล่าน้ีมกีารแขง่ขนักนัเองค่อนขา้งรุนแรง
รวมทัง้แขง่ขนักบัหา้งสรรพสนิคา้ของไทย โดยวฒันธรรมทางธุรกจิบางอย่างของรา้นคา้ปลกี
ต่างชาตก่ิอใหเ้กดิความแตกแยกระหว่างผูป้ระกอบการ (suppliers)  เช่น  การบงัคบัให้
ลงทะเบียนในแผนงานการส่งเสริมด้านราคา การให้สิทธิพิเศษสําหรบัการปฏิบตัิต่อ
ผลติภณัฑพ์ืน้บา้น และการเกบ็ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น ค่าธรรมเนียมนําสนิคา้เขา้ขาย
ในหา้ง ซึง่พฤตกิรรมเหลา่น้ีถูกกลา่วหาวา่เป็นพฤตกิรรมการคา้ทีไ่มเ่ป็นธรรม  

จากแรงกดดนัของสาธารณชนในช่วงรฐับาลทกัษณิ คณะกรรมการการแขง่ขนัทาง
การคา้ไดอ้อก “จรรยาบรรณของอตุสาหกรรมการค้าปลีก (Retail Industry Code of 

Ethics)” ตามขอ้รอ้งเรยีนของผูป้ระกอบการ  แต่ในทางปฏบิตั ิจรรยาบรรณดงักล่าวมไิด้
มผีลในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูป้ระกอบการแต่อย่างใดเน่ืองจากไมม่คีวามชดัเจน
เพยีงพอในการบงัคบัใช ้

กรณีการบงัคบัมิให้ผูค้้าปลีกขายสินค้าของคู่แข่ง (exclusive dealing) ในตลาด
สินค้ารถจกัรยานยนต์  กรณีน้ีถอืเป็นคดทีีน่่าสนใจมาก เป็นกรณีแรกทีค่ณะกรรมการ
การแข่งขนัทางการคา้พบว่ามกีารละเมดิกฎหมายและตดัสนิใจดําเนินคดกีบับรษิทัผลติ
รถจกัรยานยนต์เอกชนรายใหญ่ คือ บริษัท เอ. พ.ี ฮอนด้า จํากดั ที่มสี่วนแบ่งตลาด
จกัรยานยนต์กว่ารอ้ยละ 80 ซึง่ถูกกล่าวหาว่ามพีฤตกิรรมทีเ่ป็นการกดีกนัการแขง่ขนัโดย
การบงัคบัมใิหต้วัแทนจําหน่ายของตนเองขายสนิคา้ของคู่แขง่  สิง่ทีน่่าสนใจคอื พฤตกิรรม
ดงักล่าวไดร้บัการตคีวามจากคณะกรรมการฯ ว่าเป็นการละเมดิมาตรา 29 ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
พฤตกิรรมการคา้ทีไ่มเ่ป็นธรรม  แทนทีจ่ะเขา้ขา่ยการละเมดิมาตรา 25 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ใชอ้าํนาจเหนือตลาด  โดยใหเ้หตุผลในการเลอืกทีจ่ะใชม้าตรา 29 วา่ เน่ืองจากบทบญัญตัิ
ในมาตรา 25 ยงัไมส่ามารถบงัคบัใชเ้พราะยงัไมม่ปีระกาศระบุถงึคําจาํกดัความของ “ผูม้ ี
อาํนาจเหนือตลาด”         

อย่างไรก็ตาม ต่อมาสํานักงานอยัการสูงสุดได้มคีําสัง่ไม่ฟ้องโดยให้เหตุผลว่า
กระบวนการในการสอบสวนผดิขัน้ตอน เพราะไม่มกีารแต่งตัง้อนุกรรมการสอบสวนตาม
ขอ้กาํหนดของมาตรา 14 ของ พ.ร.บ. การแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542   คณะกรรมการ
การแขง่ขนัทางการคา้มคีวามเหน็แยง้วา่ คณะกรรมการฯ มอีาํนาจตามกฎหมายในการชีข้าด
ขอ้พพิาทโดยไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการผา่นอนุกรรมการสบืสวนสอบสวน และไดย้ื่นเรื่องให้
คณะกรรมการกฤษฎกีาพจิารณาในปี 2550   ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎกีาไดย้นืผลการ
พจิารณาของสาํนักงานอยัการสงูสุด ทาํใหส้าํนักงานฯ ตอ้งดาํเนินการสบืสวนสอบสวนใหม ่ 
ในเดอืนมนีาคม 2553 คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ไดม้มีตสิง่เรื่องใหอ้ยัการสัง่ฟ้อง 
บรษิทั เอ. พ.ี ฮอนดา้ จาํกดั อกีครัง้  แต่สาํนกังานอยัการสงูสดุไมร่บัฟ้อง   
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โดยสรุป ทีผ่า่นมาการดาํเนินการของคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้มอุีปสรรค
นานาประการซึง่เกดิจากการ “ไมเ่อาจรงิ” ของฝา่ยการเมอืง  เพราะมผีลประโยชน์ร่วมกบั
หน่วยธุรกจิขนาดใหญ่ซึง่มกัเป็นนายทุนทีอ่ยู่เบือ้งหลงัพรรคการเมอืงขนาดใหญ่  ไดแ้ก่   
การไม่ออกกฎ กตกิาที่จําเป็นในการบงัคบัใช้กฎหมาย การไม่ประชุมทําใหม้เีรื่องค้างคา
จาํนวนมาก  การดําเนินการสอบสวนทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมาย  ตลอดจน
การเลอืกปฏบิตัใินการบงัคบัใชก้ฎหมาย  เหลา่น้ีทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายไมบ่งัเกดิผล 

ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายการแข่งขนัทางการค้าไทย 

การไมเ่อาจรงิของฝา่ยการเมอืงดงักลา่วขา้งตน้มตีน้ตออยู่ทีร่ปูแบบของสาํนักงานฯ 
และคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ทีไ่มไ่ดป้ลอดจากการแทรกแซงทางการเมอืงและ
การครอบงําของธุรกิจขนาดใหญ่ ทําให้กฎหมายฉบบัน้ีและสํานักงานฯ ไม่ได้รบัการ
เหลยีวแลทัง้ในดา้นการพฒันากฎระเบยีบทีจ่าํเป็นในการบงัคบัใชก้ฎหมาย งบประมาณ และ
บุคลากร  นอกจากนัน้ บทบญัญตัขิองกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ยงัมจีุดอ่อนบางประการ  
แมจ้ะไมใ่ชอุ่ปสรรคต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัน้ีในภาพรวม  แต่กเ็ป็นประเดน็ทีค่วรจะ
ไดร้บัการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้มคีวามสมบรูณ์มากขึน้  
ซึง่จะกลา่วในรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี   

1.  ปัญหาด้านองคก์รและโครงสร้างคณะกรรมการ 

กฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้เป็นกฎหมายทีม่กัมปีญัหาในการบงัคบัใชใ้นประเทศ
ทีภ่าคธุรกจิเอกชนและภาคการเมอืงมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ เน่ืองจากกฎหมายฉบบัน้ีมุ่ง
ควบคุมพฤตกิรรมการผกูขาดของธุรกจิขนาดใหญ่ทีม่อีํานาจตลาดสงูซึง่มกัเป็นธุรกจิทีม่ ี
เสน้สายทางการเมอืง  เพือ่ใหป้ลอดจากการครอบงาํของนกัการเมอืง  สาํนักงานฯ จงึตอ้ง
เป็นองคก์รอสิระ  ขึน้ตรงต่อรฐัสภา และมคีุณลกัษณะทีส่าํคญัดงัน้ี5  

1. มคีวามเป็นอสิระ ปลอดจากแรงกดดนัทางการเมอืงในการสบืสวนสอบสวน หรอื
กาํหนดบทลงโทษเมือ่เหน็วา่เหมาะสม 

2. มหีลกัการ กฎเกณฑ ์และขัน้ตอนการดําเนินงานทีช่ดัเจน โปร่งใส และเปิดเผย
แก่สาธารณชน ควรมกีารตพีมิพแ์ละเผยแพรห่ลกัการและผลของการใชดุ้ลยพนิิจ
ในการตดัสนิแต่ละคดอีกีดว้ย 

                                                        
5  Anderson, Robert D., and Dev S. Khosla. 1995. Competition Policy as a Dimension of 

Economic Policy. Occasional Paper, Number 7. Ottawa: Industry Canada Publications. 
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3. มรีะบบการตรวจสอบและคานอาํนาจซึง่ในหลายประเทศมกีารแยกอํานาจหน้าที่
ในการสบืสวนสอบสวนออกจากอํานาจหน้าทีก่ารพจิารณาคด ี และมขีัน้ตอน
การอุทธรณ์ไปยงัศาลยุตธิรรมในกรณีทีต่อ้งมกีารตคีวามของกฎหมาย 

4. มีอํานาจทางกฎหมายที่จะแทรกแซงหน่วยงานกํากับดูแลเฉพาะราย
อุตสาหกรรม เชน่ กรมไปรษณียโ์ทรเลข (ควบคุมความถี)่ กรมการขนสง่ทางบก 
สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิหรอืสาํนักงานคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย ์เมือ่เหน็วา่การกํากบัดแูลของหน่วยงานเหล่าน้ีไมโ่ปร่งใส หรอื
มลีกัษณะทีเ่ป็นการจาํกดัการแขง่ขนัในตลาด 

5. มสี่วนร่วมในการกําหนดแนวนโยบายทางเศรษฐกจิของชาตทิีจ่ะมผีลกระทบ
ต่อระบบและโครงสรา้งของการแขง่ขนัในตลาด 

จากคุณลกัษณะทัง้หมดดงักลา่ว สาํนกัแขง่ขนัทางการคา้ของไทยมคีุณลกัษณะตาม
ขอ้ 3 เท่านัน้ ยงัขาดความเป็นอสิระจากการเมอืง ขาดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการบงัคบั
ใชก้ฎหมายทีโ่ปรง่ใส และยงัไมม่บีทบาทในการกาํหนดแนวนโยบายของประเทศแต่อย่างใด 
ในบรรดาคุณลกัษณะทัง้หา้ประการดงักล่าว ความเป็นอสิระขององค์กรนับว่าเป็นปจัจยั
สําคญัที่สุด หน่วยงานกํากบัดูแลการแข่งขนัในประเทศที่พฒันาแล้วจะมลีกัษณะที่เป็น
องคก์รอสิระทีม่อีํานาจกึง่ตุลาการ (quasi-judiciary)  ในประเทศเยอรมนีมอีงคก์รอสิระทีม่ ี
อํานาจกึง่ตุลาการ เรยีกว่า Federal Cartel Office (Bundeskartellamt)   และในกรณีที่
รฐัมนตรตีอ้งการทีจ่ะเปลีย่นแปลงคาํตดัสนิขององคก์รอสิระฯ กจ็ะมคีณะกรรมการทีท่าํหน้าที่
สบืสวนสอบสวนคดอีย่างละเอยีดและเผยแพร่ผลการวนิิจฉยัต่อสาธารณชน คณะกรรมการ
ดงักลา่วเรยีกวา่ German Monopoly Commission  

ในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั Federal Trade Commission ของสหรฐัอเมรกิา  และ 
Commission de la Concurrence ของฝรัง่เศสกม็สีถานภาพเป็นองคก์รอสิระเช่นเดยีวกนั 
ในกรณีของประเทศญีปุ่น่ Japan Fair Trade Commission กเ็ป็นหน่วยงานอสิระแต่สงักดั
สาํนกันายกรฐัมนตร ี

หน่วยงานป้องกนัการผกูขาดในประเทศอุตสาหกรรมใหมห่รอืประเทศทีก่ําลงัพฒันา
มกัจะเริม่จากการเป็นหน่วยงานราชการก่อน ดงัเช่น ในกรณีของประเทศไทยที่สงักดั
กระทรวงพาณิชย ์หรอืในกรณีของเกาหลใีตท้ี ่Korea Fair Trade Commission (KFTC) เดมิ
เป็นสว่นหน่ึงของ Economic Planning Board  ต่อมาจงึแปลงหน่วยงานดงักล่าวเป็นองคก์ร
อสิระโดยทีผู่อ้าํนวยการของหน่วยงานดงักล่าวมตีําแหน่งเทยีบเท่ากบัรฐัมนตรชี่วยวา่การ
กระทรวง    ต่อมาในปี 2539 ได้ปรับตําแหน่งของผู้อํานวยการให้สูงขึ้นเทียบเท่า
รฐัมนตรวีา่การกระทรวง 

โครงสรา้งของคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ทาํใหส้าํนักงานฯ มคีวามเสีย่ง
ต่อการถูกครอบงาํโดยกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกจิ   มาตรา 6  กําหนดใหม้คีณะกรรมการ
การแข่งขนัทางการคา้  ประกอบดว้ย (1) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
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กรรมการ (2) ปลดักระทรวงพาณิชยเ์ป็นรองประธานกรรมการ  (3) ปลดักระทรวงการคลงั 
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งมคีวามรู้และประสบการณ์ทางนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
พาณิชยศาสตร ์การบรหิารธุรกจิหรอืการบรหิารราชการแผน่ดนิ มจีาํนวนไมน้่อยกวา่แปด
คนแต่ไมเ่กนิ 12 คนซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ โดยตอ้งแต่งตัง้จากผู้ทรงคณุวฒิุภาคเอกชน
ไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึง และ (5) อธบิดกีรมการคา้ภายในเป็นกรรมการและเลขานุการ  ทัง้น้ี มี
การออกกฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเสนอชือ่ผูท้รงคุณวฒุทิีเ่ปิดชอ่งใหส้ภา
หอการคา้ สภาอุตสาหกรรม และภาคธุรกจิเอกชนเขา้มาเป็นกรรมการจํานวนมาก   ดงั
ปรากฏว่าในช่วงปี 2553-2555 มจีํานวนกรรมการทีม่าจากภาคธุรกจิเอกชนแปดคนจาก
คณะกรรมการทัง้หมด 16 คน 

เดอืนเดน่ และสณุีพร (2549) ไดว้เิคราะหส์ายสมัพนัธท์างธุรกจิของคณะกรรมการ
การแขง่ขนัทางการคา้และคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยการกาํหนดราคาสนิคา้และบรกิารทัง้
ในอดตีและปจัจุบนั (แต่งตัง้เมื่อเดอืนพฤษภาคม ปี 2547) พบว่า กรรมการบางท่านมี
ความสมัพนัธท์ัง้ทางตรงและทางอ้อมกบัธุรกจิทีถู่กรอ้งเรยีนว่ามพีฤตกิรรมทางการคา้ที่
ไมเ่ป็นธรรม  ดงัน้ี  

•  นายบดนิทร ์ อศัวาณิชย ์ กรรมการคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ ปี 
2543 และปี 2547 ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทักฎหมายซเีมนต์ไทยและ
เป็นนิตกิรใหญ่ บรษิทัปูนซเีมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ซึ่งเคยถูกรอ้งเรยีน
เกีย่วกบัการกาํหนดราคาปนูซเีมนตร์ว่มกบัผูป้ระกอบการรายอื่น  

•  ร้อยโท สุชาย เชาว์วิศิษฐ์  (อดีตอธิบดีกรมการค้าภายใน) เลขานุการ
คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้โดยตาํแหน่งในปี 2543  มกีารพจิารณา
ประเดน็การผกูขาดธุรกจิโทรทศัน์เคเบิล้ ซึง่มกีารรอ้งเรยีนเรื่องการกําหนด
อตัราค่าธรรมเนียมสมาชกิรายเดอืนทีส่งูเกนิควร  รอ้ยโทสุชายเป็นกรรมการ
บรษิทั ซ.ีพ.ี เซเว่นอเีลฟเว่น จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัในเครอืเจรญิ
โภคภณัฑด์ว้ย (สรุยิะใส และ รจติกนก 2545)6 

•  นายทว ีบุตรสุนทร กรรมการกลางวา่ดว้ยการกําหนดราคาสนิคา้และบรกิาร
ในปี 2543 และเป็นกรรมการบรษิทัทซีซี ีโฮลดิง้ (บรษิทัลกูของกลุม่แสงโสม) 
(สุรยิะใส และ รจติกนก 2545)  ในขณะทีม่กีารพจิารณากรณีรอ้งเรยีนเรื่อง
การขายพว่งสรุาขาวกบัเบยีรข์องบรษิทัในเครอื 

•  ดร. วชัระ  พรรณเชษฐ์ กรรมการคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า ปี 
2545 และปี 2547 เป็นกรรมการของบรษิทัเมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จํากดั 

                                                        
6  สุรยิะใส กตะศลิา และ รจติกนก จติมัน่ชยัธรรม. 2545. การผกูขาดทางธุรกจิกบัการเมอืง การ

สรา้งแนวรว่มในการผลกัดนันโยบายแขง่ขนัทางการคา้. รายงานนําเสนอต่อธนาคารโลก. 
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(มหาชน) ในขณะทีม่เีรื่องรอ้งเรยีนเรื่องการทีโ่รงภาพยนต์กําหนดราคาค่า
ตัว๋ชมภาพยนตใ์นอตัราสงู 

นอกจากน้ี  การศกึษาดงักลา่วยงัแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งธุรกจิขนาด
ใหญ่ทีถู่กรอ้งเรยีนกบันักการเมอืง โดยมกีรรมการบรหิารหรอืเครอืญาตขิองผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทีด่ํารงตําแหน่งทางการเมอืง และมกีารบรจิาคเงนิใหแ้ก่พรรคไทยรกัไทยซึ่งเป็นรฐับาล
เวลานัน้ดว้ย  ตามทีป่รากฏในรปูที ่1  ตวัอยา่งเชน่  

•  กลุ่มเจรญิโภคภณัฑ ์มคีุณธนินท์ เจยีรวนนท์ เป็นทีป่รกึษารฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงการคลงั (นายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์) และนายวฒันา เมอืงสุข ซึง่
เป็นบุตรเขยนายสุเมธ เจยีรวนนท์ เป็นอดตีรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย ์ปี 2545-2546 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชยปี์ 2547 และในปี 2548 
ดาํรงสองตาํแหน่ง คอื รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอุตสาหกรรม (เดอืนมนีาคม) 
และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
(เดอืนสงิหาคม)  

•  กลุ่มบริษัทในเครือสุรามหาราษฎรของตระกูลสิริวฒันภักดี  มี ดร.วิรุฬ  
เตชะไพบลูย ์ซึง่เป็นกรรมการบรษิทัสุรามหาราษฎร เคยดาํรงตําแหน่งผูช้่วย
รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตรแีละผูช้ว่ยรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั   
และนายไชยยศ สะสมทรพัย์ (บุตรเขยนายสุเมธ เตชะไพบูลย์) เคยดํารง
ตาํแหน่งรฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงการคลงั   นอกจากน้ี นายไชยยศเป็น
ผูบ้รจิาคเงนิใหแ้ก่พรรคไทยรกัไทยทุกเดอืนตัง้แต่มกราคม 2544 ถงึตุลาคม 
2549   

•  บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) ซึ่งเคยมกีารรอ้งเรยีน
เกี่ยวกับการผูกขาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  จากการบังคับขายพ่วง
เครือ่งโทรศพัทก์บับรกิารเลขหมายโทรศพัทใ์นราคาทีส่งูมาก   ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
คอื บรษิทั ชนิ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ซึ่งมบุีตรและเครอืญาตขิอง
นายกรฐัมนตร ีทกัษณิ ชนิวตัร เป็นผูถ้อืหุน้ 

•  บรษิทั ควอลติี ้คอฟฟ่ีโปรดกัสท์ จาํกดั มตีระกูลมหากจิศริเิป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
ในขณะทีน่ายประยุทธ มหากจิศริ ิเป็นรองหวัหน้าพรรคไทยรกัไทย ปี 2544-

2549 
•  บริษัท ซีวดีี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามกีาร

ดาํเนินการเพือ่มใิหผู้จ้าํหน่ายลขิสทิธิภ์าพยนตใ์นต่างประเทศประกอบธุรกรรม
กบัรา้นเชา่วดิโิอในประเทศไทยทีเ่กดิขอ้พพิาทเรื่องแฟรนไชสก์บับรษิทัฯ  มี
ตระกูลมาลีนนท์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในขณะที่ นายประชา มาลีนนท์ ดํารง
ตาํแหน่งรฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม  ปี 2544-2545  รฐัมนตรชีว่ย
วา่การกระทรวงมหาดไทย  ปี 2547-2548 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันา



 รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบัที ่92 เดอืนมนีาคม 2554 (ฉบบัพเิศษ)  

 พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542: ขอ้จาํกดัและการปฏริปู 
 
 
 

 
 

14 

สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการท่องเทีย่ว
และการกฬีา ปี 2548 

จะเหน็ไดว้า่ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นบรษิทัขนาดใหญ่มกัมเีสน้สายโยงใยกบัทัง้ผูด้แูล
กตกิาการแขง่ขนัโดยตรงและกบันักการเมอืง   ผูท้ําหน้าทีก่ํากบัดแูลการแขง่ขนัในตลาด
จงึไม่สามารถทําหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของผู้บรโิภคเมื่อเกิดกรณีพพิาทกบับรษิทั
ขนาดใหญ่เหลา่นัน้ 

รปูท่ี 1  แสดงผลประโยชน์ทบัซ้อนของกรรมการคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งทีม่า: ผูว้จิยั 

คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ 

นายทว ีบุตรสุนทร 

รอ้ยโท สุชาย  เชาวว์ศิษิฐ ์

นายบดนิทร ์อศัวาณิชย ์

กลุม่ธุรกจิเอกชน นกัการเมอืง 
บรจิาคใหพ้รรคการเมอืง 
ปี 2544-2549 (ต.ค.) 

บ. ในเครอืสุรามหาราษฎร 
(นายเจรญิ สริวิฒันภกัด)ี 

บ. ในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
(นายธนินท ์เจยีรวนนท)์ 

นายวริุฬ เตชะไพบลูย ์

นายไชยยศ สะสมทรพัย ์

นายธนินท ์เจยีรวนนท ์

นายวฒันา เมอืงสุข 

รอ้ยเอก สุชาต ิเชาวว์ศิษิฐ ์

บ. ในเครอืปนูซเีมนตไ์ทย 
(ทรพัยส์นิพระมหากษตัรยิ)์ 

กลุม่รฐัวสิาหกจิ 
(กระทรวงการคลงั) 

นายโอฬาร ไชยประวตั ิ

 

 

บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 
(ตระกูลชนิวตัร) 

ดร. ทกัษณิ ชนิวตัร  

บจ. ควอลติี ้คอฟฟ่ีโปรดกัสท์ 
(ตระกูลมหากจิศริ)ิ 

นายประยทุธ มหากจิศริ ิ

นายเฉลมิชยั มหากจิศริ ิ
 

บมจ. ซวีดี ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล 
(ตระกูลมาลนีนท)์ 

นายประชา มาลนีนท ์  

บมจ. ปิคนิค คอรป์อเรชัน่ 
(ตระกูลลาภวสิุทธสินิ) 

นายสุรยิา ลาภวสิุทธสินิ 

ดร. วชัระ พรรณเชษฐ ์ บมจ. เมเจอรซ์นีิเพลก็ซ,์ บ. EGV 
(ตระกูลพลูวรลกัษณ์) 

ดร. วชัระ พรรณเชษฐ ์

บจ. ไทยฮอนดา้แมนูแฟคเจอริง่ นายสุรยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ  

บมจ. ศรตีรงัแอโกร อนิดสัทร,ี 
บจ. เซาทแ์ลนดร์บัเบอร ์

(ตระกูลสนิเจรญิกุล) 
 

บจ. โทเทลิ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่  
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2.  ปัญหาในการดาํเนินงาน 

ความผดิพลาดในเชงิโครงสรา้งของสาํนกังานฯ และคณะกรรมการการแขง่ขนัทาง
การคา้  เป็นเหตุใหก้ฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้เป็นเพยีงเสอืกระดาษ ดงัน้ี 

(1) ขาดการกาํหนดกฎเกณฑป์ระกอบการบงัคบัใชก้ฎหมาย ทีส่าํคญัไดแ้ก่ เกณฑ์
การควบรวมธุรกจิ (merger) (มาตรา 8)   เกณฑ ์  วธิกีารและเงื่อนไขในการขออนุญาต
กระทําการรวมธุรกจิ หรอืร่วมกนัลดหรอืจํากดัการแข่งขนั (มาตรา 8)  แนวทางในการ
บงัคบัใชม้าตรา 297    เหตุผลการควบรวมกจิการ (มาตรา 26) 

(2)  ขาดงบประมาณและทรพัยากรบุคลากรทีพ่อเพยีง ทีผ่า่นมาสาํนักงานฯ ไดร้บั
งบประมาณเพยีงปีละสองถึงสามล้านบาท ไม่เพยีงพอในการปฏบิตัิภารกิจตามที่ควร 
ในขณะที ่Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) ของ
อินโดนีเซียได้ร ับงบประมาณถึง 284 ล้านบาทในปี 2552   แต่เดิม KPPU ซึ่งสังกัด
กระทรวงการคา้และตอ้งพึง่พากระทรวงฯ ในการของบประมาณ   แต่ในปี 2553 ไดม้กีาร
แกไ้ขกฎระเบยีบให ้KPPU สามารถของบประมาณโดยตรงจากสาํนักงบประมาณไดโ้ดย
ไม่ต้องผ่านกระทรวงการคา้อกีต่อไป8   นอกจากน้ี ในปจัจุบนัสํานักงานฯ มเีจา้หน้าที่ที่
มใิช่เจา้หน้าทีธุ่รการ 28 คน  อตัรากําลงัดงักล่าวไม่สามารถเทยีบไดก้บั KPPU ซึ่งมี
พนักงานมากถงึ 234 คนในปี 2552   การขาดแคลนบุคลากรที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญ
ดา้นกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ยงัคงเป็นอุปสรรคสาํคญัทีจ่าํกดัขดีความสามารถของ
สาํนกังานฯ ในการปฏบิติหน้าที ่  

3.   ปัญหาของกฎหมาย 

(1) กฎหมายไมค่รอบคลุมรฐัวสิาหกจิ   

ประเทศไทยมรีฐัวสิาหกจิอยู่จํานวนหน่ึงทีป่ระกอบกจิการในเชงิพาณิชย์แข่งขนั
กบัธุรกจิเอกชนโดยมอีํานาจผกูขาดทางกฎหมาย  รฐัวสิาหกจิเหล่าน้ีสรา้งรายไดจ้ากการ
เกบ็ “คา่ต๋ง” จากการใหส้มัปทานแก่ผูป้ระกอบการเอกชน ในขณะเดยีวกนั บรษิทัเอกชนที่
ได้รบัสมัปทานผูกขาดก็สามารถสร้างกําไรได้อย่างงามจากการผูกขาด การแบ่งรายได้
ระหวา่งรฐัวสิาหกจิทีเ่ป็นผูใ้หส้มัปทานและบรษิทัเอกชนทีเ่ป็นผูร้บัสมัปทานเป็นระบบทีส่ม
ประโยชน์กันทัง้สองฝ่าย โดยผู้ที่เสียประโยชน์จากระบบดงักล่าวคือ ผู้ใช้บริการหรือ

                                                        
7  สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย. 2544.  โครงการศกึษาการปฏบิตัทิางการคา้ทีไ่มเ่ป็น

ธรรมของประเทศต่างๆ เพื่อพฒันาแนวปฏบิตัติามมาตรา 29 ตามกฎหมายการแขง่ขนัทาง

การคา้...   รายงานฉบบัสมบรูณ์ เสนอต่อ กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย.์ กรงุเทพฯ. 
8  KPPU Annual Report หน้า 54  เอกสารดงักล่าวสามารถดาวน์โหลดไดท้ี ่http://eng.kppu.go. 

id/wp-content/uploads/2010/04/performance_report_2009.pdf 
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ผู้บริโภคที่ต้องแบกรบัค่าใช้จ่ายที่สูงเกินควร  ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อรฐัวสิาหกิจที่มี
รายไดจ้ากการใหส้มัปทานในการประกอบธุรกจิทีต่นไดร้บัสทิธใินการผกูขาด ซึง่รายได้
เหลา่น้ีนบัไดว้า่เป็น “ผลประโยชน์สว่นเกนิ” จากการผกูขาดโดยตรงของรฐัวสิาหกจิ 

ตารางท่ี 2  การผกูขาดของรฐัวิสาหกิจ 

รฐัวิสาหกิจ อาํนาจผกูขาด/สิทธิพิเศษ ผลประโยชน์ส่วนเกิน 

บมจ. อสมท. เจา้ของสญัญาสมัปทาน  
ชอ่ง 3 โทรทศัน์เคเบิล้ และ
สถานีวทิยุ 62 แหง่ทัว่ประเทศ 

รายไดจ้ากสมัปทานชอ่ง 3 ในปี 2551 เทา่กบั 142.8 ลา้น
บาท* (รอ้ยละ 3.7 ของรายไดโ้ดยประมาณ) 
รายไดจ้ากสมัปทาน UBC เทา่กบั 564.5 ลา้นบาท (รอ้ยละ 
6.5 ของรายได)้ 

บมจ. TOT  เจา้ของสมัปทาน AIS TA และ 
TT&T 

รายไดจ้ากสว่นแบ่งรายไดส้มัปทานเทา่กบั 23,754 ลา้นบาท 
ในปี 2551 

บมจ. CAT Telecom เจา้ของสมัปทาน DTAC และ 
TRUE MOVE 

รายไดจ้ากสมัปทานเทา่กบั 13,754 ลา้นบาท ในปี 2550 

* การต่อสญัญาสาํหรบัชว่งปี 2553-2563 มเีงือ่นไขเบือ้งตน้วา่บรษิทั BEC World ซึง่เป็นผูร้บัสมัปทานจะตอ้งจา่ยรายได้
ข ัน้ตํ่าประมาณปีละ 200 ลา้นบาท หากแต่คณะกรรมการ อสมท. กาํลงัมกีารเจรจาเพือ่เพิม่ผลประโยชน์ดงักลา่ว 

แหล่งทีม่า: เวบ็ไซตข์องสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ และ SETSMART 

การผูกขาดตลาดโดยหน่วยงานของรฐัและรฐัวสิาหกิจเป็นประเด็นที่น่าห่วงใย
อย่างยิง่  เน่ืองจากมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. การแข่งขนัทางการค้า พ.ศ. 2542 กําหนดว่า
กฎหมายไมบ่งัคบัใชก้บัหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารทาง
งบประมาณ9 ซึง่หมายความวา่ ปญัหาการผกูขาดทีเ่กีย่วเน่ืองกบัรฐัวสิาหกจิหรอืเกดิจาก
การกระทาํของหน่วยงานราชการจะไมไ่ดร้บัการแกไ้ขเยยีวยาแต่อยา่งใด ในอดตี สมยัรฐับาล 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์   รฐัมนตรเีกรกิไกร จรีะแพทย์ไดม้คีวามพยายามที่จะยกเลกิ
ขอ้ยกเวน้ดงักลา่วแต่กไ็มไ่ดร้บัความสาํเรจ็    

การศกึษาเบือ้งตน้ของโครงการวจิยัเกีย่วกบัแนวทางในการกํากบัดแูลรฐัวสิาหกจิ
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ของสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศ
ไทย10 พบวา่  ในหลายประเทศไมใ่หก้ารยกเวน้แก่รฐัวสิาหกจิ  รวมทัง้ประเทศเพือ่นบา้น
ของไทยอนัได้แก่ อนิโดนีเซยี เวยีดนาม และมาเลเซยี   โดยทัว่ไป กฎหมายจะใหก้าร
ยกเวน้แก่พฤตกิรรมทางการคา้ทีส่ามารถพสิจูน์ไดว้า่เป็นการดาํเนินการตามกฎหมาย หรอื
ระเบยีบ กติกาของภาครฐัอยู่แล้ว  เพราะมาตรการของภาครฐัไม่ว่าจะดําเนินการโดย

                                                        
9 บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบุิคคลทีส่ว่นราชการ และ/หรอื รฐัวสิาหกจิมทีุนอยูด่ว้ยเกนิกวา่รอ้ยละ 50 
10 โครงการวจิยัดงักล่าวไดร้บัการวา่จา้งโดยสาํนกัแขง่ขนัทางการคา้ ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2554  
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รฐัวสิาหกจิหรอืโดยธุรกจิเอกชนกไ็ม่อยู่ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายแข่งขนัทางการคา้
อยูแ่ลว้  จงึไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งใหก้ารยกเวน้แก่รฐัวสิาหกจิเป็นการเฉพาะ 

(2)  บทลงโทษไมเ่หมาะสม 

บทลงโทษผูฝ้า่ฝืนมาตรา 25-29 ตามกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ของไทยเป็น
โทษทางอาญา โดยกาํหนดโทษจาํคุกไมเ่กนิสามปี หรอืปรบัไมเ่กนิหกลา้นบาท หรอืทัง้
จาํทัง้ปรบั (มาตรา 51)   และในกรณีทีก่ระทาํความผดิซํ้าตอ้งระวางโทษเป็นทวคีณู  แต่
กรณีมโีทษปรบัหรอืจาํคุกไมเ่กนิหน่ึงปี คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้มอีาํนาจ
เปรยีบเทยีบปรบัแทนได้11 ซึง่บทลงโทษในต่างประเทศนัน้มทีัง้ทีเ่ป็นโทษทางแพง่และ
โทษทางอาญา   โดยประเทศแถบยุโรปสว่นใหญ่ รวมถงึออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์จะมโีทษ
ทางแพง่  สว่นสหรฐัอเมรกิา แคนาดา ญีปุ่น่ และเกาหลใีต ้ จะมบีทลงโทษทางอาญา
สาํหรบัการตกลงรว่มกนัทีม่ผีลกระทบรนุแรง (hard core cartels) อาทเิชน่ การรว่มกนั
กาํหนดราคา (price fixing)  การรวมหวักนักาํหนดราคาประมลู (bid rigging)  การแบ่งตลาด 
(market allocation) และการจาํกดัปรมิาณการผลติ   ทัง้น้ี แต่ละประเทศอาจมพีฤตกิรรมที่
เป็นการตกลงรว่มกนัทีม่ผีลกระทบรุนแรงไมเ่หมอืนกนั แต่สว่นใหญ่เรือ่งการรว่มกนั
กาํหนดราคาและการรวมหวักนักาํหนดราคาประมลูจะเป็น per se rule  คอืไมต่อ้งพสิจูน์
ความเสยีหาย เพยีงแต่ผูป้ระกอบการมพีฤตกิรรมดงักลา่วกส็ามารถเอาความผดิได ้

ความรุนแรงของบทลงโทษของแต่ละประเทศมคีวามแตกต่างกนั มทีัง้ทีก่าํหนด
อตัราโทษตายตวัเป็นจาํนวนเงนิคา่ปรบัสงูสดุ และกาํหนดอตัราโทษตามสดัสว่นความ
เสยีหายหรอืรายไดท้ีบ่รษิทันัน้ไดร้บัดงัแสดงในตารางที ่ 3   จะเหน็ไดว้า่สหรฐัอเมรกิามี
บทลงโทษทีค่อ่นขา้งรุนแรงหากผูป้ระกอบการกระทาํผดิ เพราะมโีทษปรบัสงูสดุถงึสาม
เทา่ของความเสยีหายเมือ่เอกชนฟ้องรอ้งต่อศาล  ซึง่จะชว่ยใหผู้ป้ระกอบการเกรงกลวัต่อ
บทลงโทษทีรุ่นแรงและยดึถอืแนวปฏบิตัติามกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้อย่างเครง่ครดั 

(3)  ภารกจิของสาํนกัแขง่ขนัทางการคา้ขาดการเชือ่มโยงกบัประชาชน 

สาํนกัแขง่ขนัทางการคา้ของประเทศไทยมกีรอบภารกจิทีค่่อนขา้งแคบเมือ่เทยีบกบั
ในต่างประเทศ  เน่ืองจากมไิดป้ฏบิตัภิารกจิในส่วนของการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรมทีก่ระทบต่อ
ผูบ้รโิภค เชน่ การโฆษณาทีไ่มเ่ป็นจรงิ  การกาํหนดโปรโมชัน่ในลกัษณะทีเ่ป็นการหลอกลวง
ผูบ้รโิภค การกาํกบัดแูลสญัญาทีไ่มเ่ป็นธรรม ฯลฯ เน่ืองจากบทบญัญตัใินสว่นน้ีมไิดอ้ยู่ใน

                                                        
11  มาตรา 56  บรรดาความผดิตามพระราชบญัญตัิน้ีที่มโีทษปรบัหรอืจําคุกไม่เกินหน่ึงปี ให้

คณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้มอีํานาจเปรยีบเทยีบได ้ในการใชอ้ํานาจดงักล่าวคณะ
กรรมการฯ อาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ หรอืพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
ผูก้ระทาํแทนได ้

           เมื่อผูต้้องหาได้ชําระเงนิค่าปรบัตามจํานวนที่เปรยีบเทยีบภายในระยะเวลาที่กําหนด
แลว้ใหถ้อืวา่คดเีลกิกนัตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
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กฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้ หากแต่อยู่ในกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
ซึง่สาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค สาํนักนายกรฐัมนตร ีเป็นหน่วยงานทีป่ฏบิตัิ
ภารกจิในส่วนน้ี  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูบ้รโิภคทัว่ไปจงึมไิดใ้หค้วามสําคญัแก่กฎหมาย
ฉบบัน้ีเพราะมองวา่เป็นกฎหมายทีมุ่ง่แกป้ญัหาขอ้พพิาทระหวา่งธุรกจิดว้ยกนัเองเทา่นัน้ 

ตารางท่ี  3  บทลงโทษสาํหรบัการตกลงร่วมกนัท่ีมีผลกระทบรนุแรง 
ประเทศ บทลงโทษ 

สหภาพยุโรป คา่ปรบัสงูสดุรอ้ยละ 10 ของรายไดข้องบรษิทัในปีทีผ่า่นมา 
ออสเตรเลยี คา่ปรบั 10 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี (309 ลา้นบาท) สาํหรบับรษิทั และ 500,000 เหรยีญ

ออสเตรเลยี  (15.5 ลา้นบาท) สาํหรบับุคคลธรรมดา 
นิวซแีลนด ์ คา่ปรบั 5 ลา้นเหรยีญนิวซแีลนด ์ (142 ลา้นบาท) สาํหรบับรษิทั และ 500,000 เหรยีญ

นิวซแีลนด ์ (14 ลา้นบาท) สาํหรบับุคคลธรรมดา 
แอฟรกิาใต ้ โทษทางแพง่มคีา่ปรบัรอ้ยละ 10 ของยอดขายและยอดสง่ออกประจาํปี  และกรณเีป็นโทษ

อาญาปรบัไมเ่กนิ ZAR 2,000 (12,000 บาท) และจาํคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืโทษในศาลขัน้
สดุทา้ย คอื ปรบัไมเ่กนิ ZAR 500,000 (3 ลา้นบาท) และจาํคุกไมเ่กนิ 10 ปี 

สหรฐัอเมรกิา คา่ปรบัเป็นสองเทา่ของความเสยีหายในกรณขีองคดทีีด่าํเนินการโดยองคก์รของรฐั และสาม
เทา่ของความเสยีหายในกรณขีองเอกชน  และมโีทษจาํคุกสามปี 

แคนาดา คา่ปรบัสงูสดุ 10 ลา้นเหรยีญแคนาดา (347 ลา้นบาท) หรอืจาํคุกหา้ปี หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
ญีปุ่น่ คา่ปรบัซึง่เรยีกวา่ surcharge  มอีตัรารอ้ยละ 6 ของยอดขายสนิคา้ ซึง่บรษิทัเลก็จะเสยี

คา่ปรบัในอตัราน้อยกวา่รอ้ยละ 6 
เกาหลใีต ้ คา่ปรบัรอ้ยละ 5 ของเงนิทีข่ายไดท้ัง้หมดหกักาํไร แต่ไมเ่กนิหน่ึงพนัลา้นวอน (39 ลา้นบาท)  

สว่นการละเมดิคดอีาญาจาํคุกสงูสดุสามปี หรอืปรบัสงูสุด 200 ลา้นวอน (7.8 ลา้นบาท) 
ทีม่า:  รายงาน CLP. Hard Core Cartels โลกาภวิฒัน์และนโยบายการแขง่ขนั การหยุดยัง้การตกลงร่วมกนัและการ

คุม้ครองตลาดเสร.ี 

ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้สว่นมาก ภารกจิในการคุม้ครองผูบ้รโิภคและในการป้องกนั
การผกูขาดจะอยู่ภายใต้หน่วยงานเดยีวกนัเน่ืองจากมคีวามเกี่ยวเน่ืองกนั  ตวัอย่างเช่น 
หน่วยงาน Australian Competition and Consumer Protection Commission (ACCC) หรอืใน
กรณีของ KFTC ของเกาหลใีต ้ซึง่ดูแลเฉพาะกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ แต่พฤตกิรรม
ทางการตลาดทีไ่มเ่ป็นธรรมซึง่มผีลกระทบโดยตรงต่อผูบ้รโิภคหรอืธุรกจิขนาดย่อมจาํนวน
มาก เชน่ การกาํหนดเงือ่นไขสญัญารบัช่วงต่อหรอืสญัญาแฟรนไชสท์ีไ่มเ่ป็นธรรม (unfair 

subcontract or franchise contract)  หรอืการโฆษณาทีเ่ป็นเทจ็ เป็นตน้  ทาํใหม้ผีูท้ ีใ่ห้
ความสาํคญัแก่หน่วยงานน้ีมาก 

(4) การขาดบทบาทในการสนบัสนุนการแขง่ขนัทางการคา้ (Competition Advocacy)  

แมก้ฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ของไทยอาจช่วยป้องกนัไม่ใหเ้กดิพฤตกิรรม
การจาํกดัการแขง่ขนั เชน่ การใชอ้าํนาจเหนือตลาด  การรวมธุรกจิกนั หรอืการรวมหวักนั
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ระหวา่งผูป้ระกอบการ  แต่กฎหมายการแขง่ขนัของไทยไมส่ามารถจดัการกบันโยบายของ
รฐัหรอืการออกกฎระเบยีบของรฐัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการแขง่ขนัได ้เช่น การกําหนดอตัรา
ภาษนํีาเขา้สงู การจาํกดันักลงทุนต่างชาตเิขา้มาประกอบกจิการในไทย การใหบ้ตัรสง่เสรมิ
การลงทุนทีม่เีงือ่นไขเอือ้ใหน้ักลงทุนต่างชาตริายใหญ่เขา้มาได ้ และการดําเนินนโยบาย
แปรรูปรฐัวสิาหกจิที่อาจเกดิผลกระทบต่อสงัคมวงกวา้ง คณะกรรมการการแข่งขนัทาง
การคา้จงึจาํเป็นตอ้งร่วมมอืกบัภาครฐัในการเสนอแนะนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนั
ของประเทศด้วย โดยเฉพาะนโยบายการแปรรูปรฐัวสิาหกจิทีต่้องใหค้ําแนะนําและร่วม
ศกึษาวา่การแปรรปูรฐัวสิาหกจิใดจะเป็นการถ่ายโอนอํานาจการผกูขาดจากรฐัไปเป็นการ
ผกูขาดโดยเอกชน ซึง่จะเกดิผลเสยีต่อประชาชนโดยทัว่ไป จงึควรยบัยัง้การแปรรูปใน
กจิการดงักลา่ว 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

1.  แปลงสภาพสาํนักงานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้าให้เป็นองคก์รอิสระ 

สาํนกังานฯ ควรเป็นหน่วยงานทีอ่สิระจากฝา่ยบรหิาร ควรมอีสิระในดา้นงบประมาณ  
สามารถของบประมาณไดโ้ดยตรงไมต่อ้งผา่นกระทรวง เพือ่ทีจ่ะปลอดจากการแทรกแซง
ทางการเมืองและสามารถดําเนินการบงัคับใช้กฎหมายแข่งขนัทางการค้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ   

กรรมการในคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ควรปลอดจากนักการเมอืงและ
ตวัแทนภาคธุรกจิ กรรมการผูท้รงคุณวุฒคิวรมปีระสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกบักฎหมาย
แขง่ขนัทางการคา้ หรอืมผีลงานทางดา้นกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้เป็นทีป่ระจกัษ์ต่อ
สาธารณชน ควรมตีวัแทนองคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภค กรรมการจะตอ้งไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ หรอืเป็น
ผูบ้รหิารในสมาคมวชิาชพี สมาคมการคา้ หรอืบรษิทัใดๆ ทีม่ขีนาดใหญ่กวา่เกณฑก์ําหนด 
หรอืบรษิทัมหาชน ก่อนที่จะมาเป็นกรรมการไม่น้อยกว่าหา้ปี  กรรมการควรได้รบัการ
เสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งอาจประกอบดว้ยตวัแทนขององค์กรเพื่อผูบ้รโิภค 
ตวัแทนของสถาบนัอุดมศกึษาทีม่กีารเรยีนการสอนเกีย่วกบัเศรษฐศาสตรอุ์ตสาหกรรม และ
กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้  กรรมการอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากนายกรฐัมนตร ีโดย
การเหน็ชอบของวฒุสิภาและควรมวีาระทีเ่หลือ่มกนั    

ควรกาํหนดใหส้าํนกังานฯ ตอ้งจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีเพือ่นําเสนอ
ต่อรฐัสภาในการขออนุมตังิบประมาณประจาํปี และมขีอ้กาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัความ
โปร่งใสในการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการฯ และสํานักงานฯ  เช่น  ในส่วนของการ
เปิดเผยขอ้มลูนัน้  อาจกําหนดใหส้าํนักงานฯ ตอ้งการเปิดเผยขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบั
เรือ่งรอ้งเรยีน ความคบืหน้าในการดาํเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน วาระการประชุมและมตทิีป่ระชุม
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ของคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า หรอืในประเดน็ของผลประโยชน์ทบัซ้อนอาจ
กําหนดใหส้ํานักงานฯ ต้องมรีะเบยีบภายในว่าด้วยแนวทางปฏบิตัสิําหรบักรรมการที่มี
สว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษิทัทีถู่กรอ้งเรยีน และการสือ่สารระหวา่งกรรมการและพนักงานกบั
ผูป้ระกอบการทีม่กีารรอ้งเรยีนดว้ย เป็นตน้ ซึง่อาจกาํหนดไวใ้นกฎหมายได ้

2.  ยกเลิกข้อยกเว้นท่ีให้แก่รฐัวิสาหกิจ 

เน่ืองจากรฐัวสิาหกจิจาํนวนมากไดร้บัสทิธพิเิศษทีท่าํใหไ้ดเ้ปรยีบธุรกจิเอกชน อาท ิ
ไมต่อ้งเสยีภาษนิีตบุิคคล (ในกรณีทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนเป็นบรษิทัจาํกดั) ไดร้บัสทิธพิเิศษใน
การจดัซือ้จดัจา้งของภาครฐั ไดร้บัการอุดหนุนจากภาครฐั ฯลฯ จงึมโีอกาสทีจ่ะผกูขาดตลาด
ไดง้า่ยกวา่บรษิทัเอกชน   ดงันัน้ควรยกเลกิขอ้ยกเวน้จากการบงัคบัใชก้ฎหมายน้ีทีใ่หแ้ก่
รฐัวสิาหกิจ (มาตรา 4)  นัน่คอืกําหนดให้กฎหมายน้ีบงัคบัใช้แก่รฐัวสิาหกิจด้วย  โดย
เปลีย่นไปใชห้ลกัการพจิารณา “พฤตกิรรม” ทีม่กีารผกูขาด ขณะเดยีวกนัใหก้ารยกเวน้แก่
พฤติกรรมทางการค้าของรฐัวสิาหกิจหรือธุรกิจเอกชนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการ
ดาํเนินการตามกฎหมาย หรอืระเบยีบ กตกิา หรอืมาตรการของภาครฐั   

3. ปรบัปรงุบทลงโทษ 

ผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่ควรมกีารปรบับทลงโทษโดยเน้นการลงโทษทางแพง่มากกวา่
การลงโทษทางอาญา  ทัง้น้ี ควรมกีารกําหนดโทษทางแพง่ตามสดัสว่นของความเสยีหาย
ทีส่ามารถประเมนิได ้ซึง่นอกจากจะชว่ยลดภาระการพสิจูน์การละเมดิกฎหมายแลว้ ยงัจะ
ทาํใหธุ้รกจิตอ้งตระหนกัถงึความคุม้คา่ทางการเงนิของการมพีฤตกิรรมทีอ่าจเป็นการละเมดิ
กฎหมายอกีดว้ย   

4.  ขยายกรอบภารกิจของสาํนักงานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า  

เพือ่ใหส้าํนักงานฯ มคีวามเชื่อมโยงกบัภาคประชาชน สาํนักงานฯ สามารถกําหนด
กลยุทธใ์นการสรา้งความเชือ่มัน่จากประชาชนในวงกวา้งภายใตก้รอบอํานาจหน้าทีท่ีม่อียู ่  
ตวัอยา่งเชน่ ดาํเนินการกบักรณีรอ้งเรยีนเรือ่งการผกูขาดในภาคการเกษตรทีท่าํใหเ้กษตรกร
จํานวนมากไดร้บัความเดอืดรอ้น หรอืการพฒันาแนวทางการบงัคบัใชม้าตรา 29 ว่าดว้ย
พฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม ให้ครอบคลุมประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือ
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยจาํนวนมากโดยตรง  

เพือ่ใหม้กีารตรวจสอบนโยบายหรอืมาตรการของภาครฐัทีอ่าจก่อใหเ้กดิการผกูขาด
ในตลาด  จงึควรปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้ใหส้าํนกังานฯ มอีาํนาจ
หน้าทีใ่นการเสนอขอ้คดิเหน็เกีย่วกบักฎ ระเบยีบ และนโยบายของภาครฐัเพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิ
การแขง่ขนัในตลาดดว้ย  


