
การประเมินประสิทธิผลของกฎหมาย

ประมาณการระดบัการปอ้งปราม (deterrence) 
• คณะผู้วิจัย ได้ประมาณการระดบัการปอ้งปราม เพื่อบง่ชีถ้ึงผลสมัฤทธิข์องการบังคับใช้ พ.ร.บ. การแข่งขันทาง
การค้า

• ประเมินการป้องปราม การควบรวมทีส่ง่ผลรนุแรงตอ่ระดบัการแขง่ขนั และการกระท าผดิอืน่ ๆ  ในช่วงหลังจากมีการ
บังคับใช้ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

• การประมาณการระดับการป้องปราม สามารถท าได้ 3 วิธี 
• การอนุมานเชิงสถติิ (statistical inference) 
• การวิเคราะหค์วามแตกต่างระหวา่งต้นทุนเพิ่มต่อหน่วย (marginal Cost) และราคา (price) ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่
มีผู้ประกอบการถูกลงโทษ

• การส ารวจ (survey)

• คณะผู้วิจัยได้เลือกวิธีการส ารวจ เนื่องจากเป็นวิธีการที่จะไดข้อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัตา่ง ๆ  ที่ช่วยอธบิายระดบัการปอ้ง
ปรามดว้ย และประกอบกบัขอ้จ ากัดในการเขา้ถึงขอ้มลู
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วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม

วัตถุประสงค์
• เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้ พ.ร.บ. 
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 (outcome)

• เพื่ออธิบายสาเหตุของผลสัมฤทธิ์
• ระบุช่องว่างส าหรับการพัฒนากฎหมายและการ
บังคับใช้

โครงสรา้งของแบบสอบถาม
• ความรู้ (Knowledge)
• ทัศนคติ (Attitude)
• พฤติกรรม (Practice)
กลุ่มเป้าหมาย
• ผู้ประกอบการ (Company)
• บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย (Law Firm)
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แบบสอบถาม
ศึกษาว่ากฎหมายมีความสามารถที่จะยับยั้งการ
กระท าผิดได้หรือไม่
(1) ส ารวจพฤติกรรมการกระท าผิดกฎหมายใน
อุตสาหกรรม (ไม่ได้น าเสนอ)
(2) ส ารวจพฤติกรรมการกระท าผิดกฎหมายใน
อุตสาหกรรมที่ถูกยับยั้ง/ยกเลิก/ปรับเปลี่ยน
(3) ส ารวจสาเหตุของประสิทธิผลของกฎหมาย
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(2) สถานการณ์การกระท า
ความผิดและการยับย้ัง



แผนการรวมธรุกจิและการรวมธรุกจิ  ที่ทา่นมองวา่นา่จะสง่ผลกระทบกบัระดบัการแขง่ขนัรนุแรง ทั้งหมดที่ท่านระบุ
ถูกยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นไปแลว้ เนื่องจากผู้ประกอบการเกรงว่าจะไม่ได้รับอนุญาตหรือจะได้รับการตั้งเง่ือนไขการรวม
ธุรกิจที่เข้มงวดจากคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ เป็นสัดส่วนมากน้อยเพียงใด? 
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Deterrence การควบรวม 
(มาตรา 51)

เหตุผลที่ยกเลกิหรือปรบัเปลี่ยนการรวมธรุกจิ/แผนการรวม
ธุรกิจ มากกว่า 40% 40-21 % 20-0%

ผู้ประกอบการเกรงว่าจะไม่ได้รับอนุญาตหรือจะได้รับการต้ัง
เง่ือนไขการรวมธุรกิจที่เข้มงวดจากคณะกรรมการการแข่งขนั
ทางการค้า

20.00% 30.00% 50.00%

• จากการรายงานของผู้ประกอบการ สัดส่วน uncompetitive mergers ที่ถูกป้องปรามโดย พ.ร.บ. การแข่งขันทาง
การค้า ค่อนขา้งนอ้ย (อยู่ทีร่อ้ยละ 21-40)

• ซึ่งตรงกับผลจากการส ารวจความคิดเห็นของบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย



Deterrence พฤติกรรมอื่นๆ
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กิจกรรมทางธุรกจิ/การร่วมมือ และแผน ที่อาจขดักบั พ.ร.บ. การแขง่ขนัทางการคา้ ทั้งหมดที่ท่านระบถุกูยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นไปแลว้ 
เนื่องจากผูป้ระกอบการตอ้งการปอ้งกนัความเสีย่งทีอ่าจจะถกูสอบสวนสบืสวนโดย ส านกังาน กขค. และ/หรอืถกูลงโทษตาม พ.ร.บ การ
แขง่ขนัทางการคา้ เป็นสัดสว่นมากน้อยเพียงใด? 

100-81 % 80-61 % 60-41 % 40-21 % 20-0%

Abuse of Dominance (มาตรา 50) 0.00% 12.50% 12.50% 12.50% 62.50%

Cartels (มาตรา 54,55) 0.00% 0.00% 16.67% 16.67% 66.67%

Unfair Trade Practices (มาตรา 57) 0.00% 14.29% 0.00% 28.57% 57.14%

• ผู้ประกอบการที่ทราบข้อมูลสว่นมาก รายงานวา่กิจกรรม/การร่วมมือและแผนที่อาจขดักับ พ.ร.บ. การแข่งขนัทางการคา้ ที่ตนเองทราบ 
ถูกยบัยัง้/ปอ้งปราม โดย พ.ร.บ. การแขง่ขนัทางการคา้ ได้นอ้ย (แคเ่พยีงรอ้ยละ 0-20)

• บริษัทที่ปรึกษากฎหมายครึง่หนึง่ระบวุา่ กรณีที่ตนให้ค าปรกึษา ถูกยับยั้งจากพ.ร.บ. การแข่งขนัทางการคา้ ได้น้อย แต่อีกครึง่หนึง่ระบวุา่ 
กรณทีีต่นใหค้ าปรกึษา ถูกยบัยัง้จาก พ.ร.บ. การแขง่ขนัทางการคา้ ไดค้อ่นขา้งมาก (ร้อยละ 81-100)



ข้อสังเกตส าคัญจากผลตอบแบบสอบถาม

ข้อสังเกตส าคญัอืน่ ๆ  
• ผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ตอบว่ามีสัดส่วนการกระท าผิดที่ถูกยับยั้งต่ ากว่าระดับที่บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายตอบ 
น่าจะเกิดขึ้นเพราะ 
• เป็นไปได้ที่ผู้ประกอบการไม่ไดน้ ากจิกรรมทางธุรกจิ/ความร่วมมอืทางธุรกิจทุกกรณีไปปรกึษาบรษิทัที่ปรกึษากฎหมาย 
• บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายอาจได้มกีารแนะน าให้ผูป้ระกอบการ ยกเลิกหรอืปรับเปลี่ยนกจิกรรม/ความรว่มมือ ไปด้วยในบาง
กรณี เพ่ือไม่ให้ผู้ประกอบการ กระท าการที่ขดักับ พ.ร.บ. การแข่งขนัทางการคา้
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(3) สาเหตุและปัจจัยที่น่าจะกระทบ Deterrence และ
ประสิทธิภาพของกฎหมาย

3.1 ความน่าจะเป็นท่ีผู้กระท าผิดจะถูกสอบสวนและลงโทษ

3.2 บทลงโทษ

3.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.

77



(3.1) ความน่าจะเป็นที่ผู้กระท าผิดจะถกู
สอบสวนและลงโทษ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง



ผู้ประกอบการและบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เห็นว่ามี
โอกาสในการลงโทษผู้กระท าผิดสูง และยังพัฒนาได้

ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน ท่านคิดว่าข้อความเหล่านี้เป็นจริงมากน้อยเพียงใด?
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ความเห็นตอ่ ผลลัพธ/์การกระท าของ
ส านักงานฯ

ไม่จรงิ
อย่างยิง่ ไม่จรงิ เฉยๆ จริง จริงอยา่ง

ยิ่ง

ผู้กระท าความผดิตามกฎหมายแข่งขนั
ทางการค้ามีโอกาสโดนลงโทษสูง 0.00% 23.53% 0.00% 70.59% 5.88%

ส านักงานฯ ใช้เวลาในการสืบสวน
สอบสวนและตดัสนิคดีนานเกนิกวา่ที่ควร 15.38% 15.38% 7.69% 46.15% 15.38%

• มีช่องวา่งการพฒันา/เพิม่โอกาสลงโทษ
ผู้กระท าผิด
• ผู้ประกอบการส่วนมาก (77%) เห็นด้วยวา่ 
ผู้กระท าผิดตามกฎหมายแขง่ขันทางการคา้มี
โอกาสโดนลงโทษสงู 

• เช่นเดียวกับบริษัทท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเห็นด้วย
ว่าผู้กระท าผิดมีโอกาสถูกตรวจพบและถูก
ลงโทษสูง

• แต่ทั้งนีก้ย็ังมจี านวนหนึง่ ที่ตอบว่า ไม่เห็นดว้ย
ว่าผู้กระท าความผิดมโีอกาสโดนลงโทษสงู ( 
23%)

• ผู้ประกอบการและบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
ส่วนมาก (61%) มองว่า เวลาในการสบืสวน
และตัดสนิคดมีีความนานเกินไป



ยังมีความเคลือบแคลงใน Capacity ของส านักงานฯ

ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน ท่านคิดว่าข้อความเหล่านี้เป็นจริงมากน้อยเพียงใด?
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ความเห็นตอ่ ทรัพยากรเพยีงพอตอ่การบังคับ
ใช้กฎหมาย

ไม่จรงิอยา่ง
ยิ่ง ไม่จรงิ เฉยๆ จริง จริงอยา่ง

ยิ่ง

คณะกรรมการแขง่ขนัฯ มีอ านาจมากและ
ความสามารถสงูในการสบืค้นและหาขอ้มูลที่
เกี่ยวข้อง (Investigation power)

6.67% 33.33% 13.33% 46.67% 0.00%

ส านักงานฯ มีทรัพยากรบุคคลเพยีงพอ ต่อการ
บังคับใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธภิาพ

8.33% 41.67% 8.33% 41.67% 0.00%

ส านักงานฯ มีทรัพยากรด้านการเงนิเพยีงพอ 
ต่อการบังคับใช้กฎหมายอยา่งมีประสทิธภิาพ

12.50% 25.00% 0.00% 50.00% 12.50%

เจ้าพนกังานมีทักษะและอ านาจทางกฎหมายที่
เพียงพอ ต่อการตรวจสอบและสอบสวนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธภิาพ

7.69% 30.77% 7.69% 53.85% 0.00%

• สัดส่วนผู้ประกอบการที่เห็นด้วยวา่ ส านัก
งานฯ และคณะกรรมการมอี านาจ/
ทรัพยากรเงิน/ทักษะ เพียงพอต่อการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีสูง
กว่า สัดสว่นผูป้ระกอบการที่ไมเ่หน็ดว้ย
เพียงเล็กน้อย

• แต่บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสว่นมากกลบัไม่
เห็นดว้ยกับขอ้ความดงักลา่ว โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในด้านจ านวนบุคลากร/ทักษะ/และ
ทรัพยากรการเงิน

• โดยรวมอาจกล่าวไดว้า่ยงัมีความเคลือบ
แคลงในดา้น capacity ของส านักงานฯ 
อยู่มาก



ยังมีความเคลือบแคลงในความอิสระของส านักงานฯ 
และคณะกรรมการฯ

ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน ท่านคิดว่าข้อความเหล่านี้เป็นจริงมากน้อยเพียงใด?
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ความเห็นตอ่ ความอิสระของส านักงานฯและคณะ
กรรมการฯ

ไม่จรงิอยา่ง
ยิ่ง ไม่จรงิ เฉยๆ จริง จริงอยา่งยิง่

ส านักงานฯ ได้รับอิทธพิลจากผูอ้ืน่ 13.33% 40.00% 6.67% 26.67% 13.33%
คณะกรรมการแขง่ขนัฯ มีผลประโยชน์ทับซ้อน 10.00% 60.00% 10.00% 10.00% 10.00%

• ถึงแม้ผู้ประกอบการส่วนมากจะเชือ่
ว่าส านักงานและคณะกรรมการมี
ความเปน็อสิระ แต่กม็ไีมน่อ้ยทีม่ี
ความเคลอืบแคลง (40%, 20%)

• บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ก็มี
ความเหน็ไปในทางเดียวกนั



(3.2) บทลงโทษ



มีแนวโน้มว่าระดับของโทษ/ค่าปรับปัจจุบัน
ควรจะปรับปรุง

ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน ท่านคิดว่าข้อความเหล่านี้เป็นจริงมากน้อยเพียงใด?
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ความเห็นต่อความเหมาะสมของระดับของโทษ ไม่จรงิ
อย่างยิง่ ไม่จรงิ เฉยๆ จริง จริงอยา่ง

ยิ่ง
อ านาจและเครือ่งมือในเรื่องการก าหนดค่าปรบั/โทษ
มีประสิทธภิาพ

0.00% 6.25% 25.00% 68.75% 0.00%

ระดับของโทษ/ค่าปรับในภาพรวมของกฎหมาย อยู่
ในระดับท่ีสามารถยับย้ังการกระท าที่ขัดต่อ
กฎหมาย

0.00% 25.00% 12.50% 56.25% 6.25%

ระดับของค่าปรับในกฎหมาย อยู่ในระดับท่ีสามารถ
ยับย้ัง Merger

0.00% 25.00% 6.25% 56.25% 12.50%

ระดับของค่าปรับในกฎหมาย อยู่ในระดับท่ีสามารถ
ยับย้ัง Abuse of dominance

0.00% 17.65% 17.65% 52.94% 11.76%

ระดับของค่าปรับในกฎหมาย อยู่ในระดับที่สามารถ
ยับย้ัง Unfair trade practice

0.00% 22.22% 16.67% 50.00% 11.11%

ระดับของค่าปรับในกฎหมาย อยู่ในระดับที่สามารถ
ยับย้ัง Cartel

0.00% 22.22% 11.11% 55.56% 11.11%

• ผู้ประกอบการส่วนมากมีความเห็นว่าระดับ
ของโทษ/คา่ปรับ ในปัจจบุันอยูใ่นระดบัที่
สามารถยับยั้งการกระท าที่ผิดกฎหมาย และ 
uncompetitive mergers (61-68%)

• แต่ยังอยูใ่นระดบัที่ต่ ากวา่ ความเห็นด้วยที่ว่า 
ผู้กระท าผิดตามกฎหมายแข่งขันทางการค้ามี
โอกาสโดนลงโทษสูง (slide 9, 77%) 

• และบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ส่วนมากรู้สึก 
เฉย ๆ หรือไม่เห็นด้วยกับ ระดับของโทษ/
ค่าปรับ ในปัจจบุนั

• อาจบ่งชีว้า่ ในการปรบัปรงุกฎหมาย การ
ปรับปรุงบทลงโทษ อาจเปน็ประเดน็ส าคญั
ล าดับต้น ๆ



(3.3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
การแข่งขันทางการค้า ของผู้ประกอบการ



ความรู้ของผู้ประกอบการในด้านความผิด ยังไม่สูง

15

ค าถาม สัดสว่นทีต่อบถกูตอ้ง

ความผดิตามพ.ร.บ. 47.37 %

เกณฑก์ารเปน็ผูม้อี านาจเหนอืตลาด 89.47 %

ค่าปรบัขึน้กบัปจัจยัใด 31.58 %

การกระท าใดมโีทษจ าคกุ 42.10 %

การรวบธรุกจิแบบใดตอ้งไดร้บัอนญุาติ 63.16 %

ที่อยูส่ านกังาน 94.74 %

• ผู้ประกอบการกลุม่ตวัอยา่งมคีะแนน
ที่ตอบถกูเฉลีย่ ~ 61.4 %

• แต่ความรูเ้กี่ยวกบัความผดิไมส่งูนกั 
ในเรือ่ง ความผิด, ค่าปรับ, โทษจ าคุก

• บริษทัทีป่รกึษากฎหมายทีต่อบ
แบบสอบถาม ทั้งหมดชีว้า่่
ผู้ประกอบการยังไม่มีความรู ้ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การแข่งขันทารการค้า



16

สรุปผลจากการส ารวจ
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สรุปผลจากการส ารวจ

• โดยรวมอาจกล่าวได้ว่า Uncompetitive mergers และการกระท าอืน่ที่ขดักบั พ.ร.บ. การแข่งขัน
ทางการค้า ถูกยับยัง้จากการบงัคบัใชก้ฎหมายไปบา้ง แต่ยังเปน็สดัสว่นทีค่อ่นขา้งนอ้ย
• ผลจากส่วน Practice จากผู้ประกอบการ และบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย (slide 4,5)

• ปัจจัยอธบิายระดบั deterrence ที่ค่อนขา้งต่ า มีสองสว่นส าคญั
• ผู้ประกอบการขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั พ.ร.บ. การแขง่ขนัทางการคา้
• บทลงโทษ ที่ยังไมเ่พยีงพอต่อการยบัยัง้การกระท าผดิ 
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สรุปผลจากการส ารวจ

• ผู้ประกอบการสว่นมากยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกับกฎหมาย โดยเฉพาะความรูด้า้นความผดิ
และบทลงโทษ (slide 15)
• ควรมีการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า

• ในด้านบทลงโทษนัน้ มีช่องวา่งส าหรบัการพฒันาทีใ่หญเ่ชน่กัน (slide 13)
• ดังนั้นควรมีการพิจารณาพัฒนา มาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงบทลงโทษ 
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สรุปผลจากการส ารวจ

• ในด้านการตรวจพบและตัดสินอย่างถูกต้องนั้น ถึงแมผู้้ประกอบการและบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย 
เห็นว่า ผู้กระท าผดิมโีอกาสโดนลงโทษค่อนขา้งสงู แต่ก็นา่จะยงัมชีอ่งวา่งส าหรบัการพฒันาได้ (slide 9)
• ปัญหาเกีย่วกบัจ านวนบคุลากรของส านกังาน เปน็ประเดน็ส าคญัทีท่ัง้ผู้ประกอบการและที่ปรึกษากฎหมาย เห็น
ว่ายังไม่เพียงพอ (slide 10)

• ประเด็นที่มีชอ่งวา่งรองลงมาคอืทกัษะของบคุลลากร และความเปน็อิสระของส านักงาน/คณะกรรมการ
(slide 10,11)
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