
สรุปผลการศึกษาโครงการปรับปรุง
พระราชบัญญัติการแข�งขันทางการค�า พ.ศ. 2560

โดย
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

การประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
พระราชบัญญัติการแข�งขันทางการค�า พ.ศ. 2560 ใน วัน 7 มิถุนายน 2565



กฎหมายการแข�งขันทางการค�ามีวัตถุประสงค�เพื่อการสร�างกติกาในการแข�งขันทางการค�า 
และทําให�เกิดการแข�งขันอย�างเสรีและเป�นธรรม โดยเฉพาะอย�างยิ่งจากการผูกขาดในเชิงโครงสร�าง 

กฎหมายการแข�งขันทางการค�าเป�นกลไกสําคัญท่ีใช�ในการกํากับดูแลตลาด
สินค�าและบริการ โดยกฎหมายแข�งขันทางการค�าโดยส�วนใหญ�มุ�งคุ�มครอง
กระบวนการแข�งขันในตลาด เพ่ือให�การประกอบธุรกิจมีการแข�งขันอย�างเสรี
และเป�นธรรม

หลักการของกฎหมายการแข�งขันทางการค�า

พฤติกรรมสําคัญท่ีกฎหมายมุ�งควบคุม
การใช�อํานาจเหนือตลาดโดยไม�เป�นธรรม (Abuse of Dominace)
การร�วมกันตกลงจํากัดการแข�งขัน (Cartel)

ในแนวระนาบ (Horizental) - ระหว�างผู�ประกอบธุรกิจในตลาด
เดียวกัน
ในแนวด่ิง (Vertical) - ระหว�างผู�ประกอบธุรกิจคนละตลาดกัน

กามรวมธุรกิจ (Merger) ท่ีอาจจะนําไปสู�การเป�นผู�มีอํานาจเหนือตลาด



กฎหมายการแข�งขันทางการค�าไทยถูกใช�มาอย�างต�อเน่ืองต้ังแต�ป� 2542 - ป�จจุบันในช�วงก�อนป� 2560 
เร่ืองร�องเรียนเฉล่ียอยู�ประมาณป�ละ 5 เร่ือง แต�ภายหลังป� 2560 เร่ืองร�องเรียนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน และเร่ิมมีคดีท่ีบังคับใช�กฎหมายสําเร็จ 

การใช�อํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบตาม

มาตรา 50 จํานวน 40 เรื่อง 

การปฏิบัติทางการค�าที่ไม�เป�นธรรมตาม

มาตรา 57 จํานวน 28 เรื่อง

การตกลงร�วมกันตามมาตรา 54 จํานวน

3 เรื่อง

ในช�วงตั้งแต�ป� 2561 เป�นต�นมา สํานักงาน กขค.

มีจํานวนเรื่องร�องทั้งสิ้น 134 เรื่อง โดยในแต�ละป�

จํานวนเรื่องร�องเรียนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในป� 2564

จํานวนเรื่องร�องเรียนเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท�าของ

ป�ก�อน โดยจําแนกเรื่องร�องเรียนในป� 2564 ได�เป�น

3 กลุ�ม

อย�างไรก็ดี ระหว�างป� 2561 - 2564 ได�มีการ

พิจารณาคดีแล�ว 14 คดี จําแนกเป�นคดีอาญา 3

คดี และคดีปกครอง 11 คด ี



จงึนาํมาสูก่ารศึกษาเพื�อปรบัปรงุ พ.ร.บ. การแขง่ขนั
ทางการค้า พ.ศ. 2560 เพื�อแก้ไขขอ้บกพรอ่งในการ
บงัคับใชก้ฎหมาย

การบังคับใช�กฎหมายการแข�งขันทางการค�าในป�จจุบันดีขึ้นแล�ว
แต�อาจจะมีป�ญหาบางประการที่บทบัญญัติของกฎหมายยังไม�ครอบคลุมเพียงพอ 

การพิสูจน�การกระทําความผิด: ภาระการพิสูจน� และมาตรฐานการพิสูจน� 
วิธีการหรือการะบวนการสอบสวนท่ีไม�เหมาะสม
การรวบรวมพยานหลักฐาน

จากสถิติดังกล�าวข�างต�น คณะผู�วิจัยมีสมมติฐานว�า กฎหมายแข�งขันทางการค�าในป�จจุบันอาจจะมีป�ญหาในเร่ือง
การบังคับใช�กฎหมายอย�างมีประสิทธิภาพในประเด็น ดังน้ี

ในการศึกษาคร้ังน้ี คณะผู�วิจัยจะใช�วิธีการ
การทบทวนประสบการต�างประเทศ + การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย + การสัมภาษณ�และหารือกับผู�มีส�วนได�
เสีย = ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง พ.ร.บ. การแข�งขันทางการค�า พ.ศ. 2560 



การศึกษากลไกบังคับใช�กฎหมายกับการกระทําข�ามพรมแดนท่ีมีลักษณะเป�น anti-competitive
practices or mergers 

การบังคับใช�กฎหมายกับการกระทําข�ามพรมแดน (CROSS BORDER)

02

การศึกษาแนวทางการกําหนดค�าปรับของต�างประเทศ โดยศึกษาป�จจัยท่ีนํามาใช�ในการ
กําหนดค�าปรับ

03

04

ประเด็นการศึกษาในเบื้องต�นของคณะผู�วิจัยได�ทําการศึกษาเปรียบเทีย พ.ร.บ. การแข�งขัน
ทางการค�า พ.ศ. 2560 กับกฎหมายต�างประเทศใน 6 ประเด็น

การศึกษาในประเด็นน้ีจะทําการศึกษาเร่ืองขอบเขตการบังคับใช�กฎหมายแข�งขันทางการค�า
กับรัฐวิสาหกิจ และธุรกิจท่ีมีกฎหมายเฉพาะกํากับดูแลเร่ืองการแข�งขันทางการค�า

ขอบเขตการบังคับใช�กฎหมาย

01

การนําค�าเสียหายมากําหนดเป�นค�าปรับหรือรวมกับค�าปรับ

การศึกษาแนวทางการตรวจสอบพฤติกรรมการกระทําความผิดและการได�มา
ซ่ึงพยานหลักฐาน รวมถึงการสร�างฐานข�อมูลขนาดใหญ� (Big Data)

วิธีการตรวจสอบพฤติกรรม

การศึกษาแนวทางการลงโทษของต�างประเทศ และแนวทางการเปล่ียนแปลงการใช�โทษทางอาญามาเป�น
โทษทางปกครอง

การกําหนดบทลงโทษ และการเปล่ียนแปลงการกระทําความผิดบางลักษณะให�เป�นโทษทางปกครองแทน

05

การศึกษาแนวทางการนําโครงการลดหย�อนผ�อนโทษมาใช�ในกฎหมายไทย
การใช�โครงการยกเว�นหรือผ�อนผันโทษ (LENIENCY PROGRAMME)

06



นโยบายการแข�งขันทางการค�าของประเทศควรเป�นกลาง  
ดังนั้น กฎหมายการแข�งขันทางการค�า จึงควรใช�บังคับกับทั้งเอกชนและรัฐวิสาหกิจของรัฐ 

หลักความเป�นกลางในการแข�งขัน
หลักความเป�นกลางในการแข�งขัน (competitive neutrality) เป�นหลักการ
พ้ืนฐานของนโยบายการแข�งขันทางการค�าและกฎหมายการแข�งขันทางการค�า
ซ่ึงสะท�อนว�า การแข�งขันอย�างเสรีและเป�นธรรมจะเกิดข้ึนไม�ได�หากมีบุคคลใด
ได�รับสิทธิประโยชน�เหนือกว�าผู�ประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ในตลาดเดียวกัน 

กฎหมายการแข�งขันทางการค�า จึงควรถูกใช�บังคับอย�างเป�นการท่ัวไปกับทุกๆ
กิจกรรมท่ีมีลักษณะเป�นการค�าพาณิชย�

อย�า่งไรก็ดี การบังคับใช�กฎหมายการแข�งขันทางการค�าอาจจะยกเว�นให�กับ
การกระทําบางกรณีได� ซ่ึงช้ีให�เห็นว�า ประโยชน�สาธารณะท่ีเกิดข้ึนกับการ
ยกเว�นมีมากกว�า 



ประเทศไทยในป�จจุบันกฎหมายการแข�งขันทางการค�าได�บังคับใช�กับรัฐวิสาหกิจภายใต�เง่ือนไขว�า 
รัฐวิสาหกิจน้ันจะต�องไม�ใช�รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ ประโยชน�สาธารณะ ผลประโยชน�ส�วนรวม หรือจัดให�มีสาธารณูปโภค 

การบังคับใช�กฎหมายการแข�งขันทางการค�ากับรัฐวิสาหกิจ

ป�จจุบันมีรัฐวิสาหกิจมากกว�า 52 แห�ง ครอบคลุมธุรกิจต�างๆ ได�แก� การขนส�ง พลังงาน ส่ือสาร สาธารณูปโภค อุตสาหกรรม เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและเทคโนโลยี และสถาบันการเงิน ซ่ึงรัฐวิสาหกิจโดยส�วนใหญ�สามารถเข�าข�อยกเว�นของกฎหมายได� 

อย�างไรก็ตาม ในป�จจุบันรัฐวิสาหกิจมีภารกิจและบริการท่ีหลากหลาย นอกจากภารกิจหลักท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายจัดต้ังแล�ว รัฐวิสาหกิจ
ดังกล�าวอาจจะมีภารกิจอ่ืนๆ ท่ีไม�เข�าข�อยกเว�นตามกฎหมายแข�งขันทางการค�ากําหนดไว�

รัฐวิสาหกิจประกอบกิจการด�านพลังงาน ซ่ึงเข�าข�อยกเว�นจัดให�มีสาธารณูปโภคท่ีเข�าข�อยกเว�น

ตาม พ.ร.บ. การแข�งขันทางการค�า พ.ศ. 2560 โดยในป�จจุบันรัฐวิสาหกิจแห�งน้ีไม�ได�ประกอบ

ธุรกิจเฉพาะด�านพลังงาน แต�มีบริษัทลูกทําธุรกิจในลักษณะอ่ืนๆ

คําถามสําคัญคือ กฎหมายแข�งขันทางการค�ายังควรจะยกเว�นการบังคับใช�ให�กับรัฐวิสาหกิจหรือไม� และหากยังควรยกเว�น
กฎหมายจะยกเว�นให�กับรัฐวิสาหกิจอย�างไร



กฎหมายการแข�งขันทางการค�าควรจะต�องเป�นมาตรฐานขั้นตํ่าในการกํากับดูแล
การแข�งขันทางการค�า แม�จะมีกฎหมายกํากับดูแลการแข�งขันทางการค�าเฉพาะด�าน 

กฎหมายการแข�งขันทางการค�า กฎหมายกํากับดูแลธุรกิจเฉพาะด�าน

กํากับดูแลการแข�งขันทางการค�าในภาพรวมของ
ประเทศ โดยไม�จํากัดประเภทตลาด 
เน�นควบคุมพฤติกรรมการแข�งขันทางการค�าในเชิง
โครงสร�างตลาด
สามารถเสนอแนะนโยบายท่ีเก่ียวข�องกับการแข�งขัน
ทางการค�าในภาพรวม

กํากับดูแลในธุรกิจเฉพาะหลายด�าน การกํากับดูแล
การแข�งขันทางการค�าเป�นเพียงวิธีการหน่ึง
การกํากับดูแลจะกระทําเฉพาะธุรกิจท่ีได�รับอนุญาต
ภายใต�กฎหมายเท�าน้ัน



พ.ร.บ. การแข�งขันทางการค�า พ.ศ. 2560 ยกเว�นการบังคับใช�ให�กับธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะ
กํากับดูแลเรื่องการแข�งขันทางการค�าเป�นการเฉพาะ 

พ.ร.บ. การแข�งขันทาง

การค�า พ.ศ. 2560 ธปท. คปภ. ก.ล.ต. กสทช. กกพ. กพท.
กรมการขนส่ง

ทางราง

การกํากับดูแลโครงสร�างตลาด (การ

รวมธุรกิจ)
ไม�มี ไม�มี ไม�มี มี* มี ไม�มี -

การใช�อํานาจเหนือตลาดอย�างไม�เป�น

ธรรม
ไม�มี ไม�มี ไม�มี มี ไม�มี ไม�มี -

การกระทําการร�วมกัน (ฮั้ว) แนวระนาบ ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี -

การกระทําร�วมกัน (ฮั้ว)

แนวดิ่ง
ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี -

การปฏิบัติทางการค�า

ไม�เป�นธรรม
ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี -

การทํานิติกรรมกับต�างประเทศอย�าง

ไม�มีเหตุผลอันสมควร
ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี -

หมายเหตุ* กฎหมายของ กสทช. กําหนดให�รายงานธุรกิจเท�าน้ัน ไม�ได�กําหนดให�ต�องขออนุญาตรวมธุรกิจเช�นเดียวกับ พ.ร.บ. การแข�งขันทางการค�า พ.ศ. 2560.



ในหลักการท่ัวไป กฎหมายจะกําหนดให�การบังคับใช�กฎหมายจะต�องบังคับภายใต�เขตอํานาจรัฐน้ันๆ  อย�างไรก็ดี ด�วย
ลักษณะของการกระทําความท่ีกฎหมายการแข�งขันทางการค�าห�ามปรามมิให�กระทําน้ันอาจจะเกิดการกระทํานอกพรมแดน
ของรัฐ หรือมีลักษณะเป�นการกระทําเหนือพรมแดนของรัฐใดรัฐหน่ึง

พฤติกรรมการท่ีมีลักษณะเป�นการจํากัดการแข�งขันทางการค�าท่ีกระทําข�ามพรมแดน สามารถส�งผลต�อเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีการกระทําน้ันไปเกิดข้ึนได� 

ป�จจุบันมีรัฐท่ีมีเขตอํานาจเหนือการกระทําข�ามพรมแดนกว�า 125 ประเทศ ท่ีมีการรับรองเขตอํานาจรัฐในการบังคับใช�
กฎหมายการแข�งขันทางการค�ากับการกระทําข�ามพรมแดน ท้ังโดยบทบัญญัติของกฎหมายและโดยคําพิพากษาของศาล

 

การบังคับใช�กฎหมายการแข�งขันทางการค�ากับการกระทําข�ามพรมแดน
ในป�จจุบันมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในยุคโลกาภิวัตน� ซึ่งอาจเชื่อมโยงมากกว�าเขตอํานาจรัฐเดียว 



ในป�จจุบันกฎหมายไทยไม�ได�มีบทบัญญัติรับรองเรื่องการบังคับใช�กฎหมาย
การแข�งขันทางการค�ากับการกระทําควาพมรมแดนเอาไว� ทําให�เกิดป�ญหาในการบังคับใช�กฎหมาย 

ในการกระทําข�ามพรมแดนอาจจะอาศัยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาและแนวทางการตีความมาประกอบ อย�างไรก็ตาม บทบัญญัติในมาตรา 5 น้ัน

สามารถใช�ได�เฉพาะการกระทําความผิดท่ีมีโทษทางอาญา ได�แก� การใช�อํานาจเหนือตลาดโดยไม�ชอบ การร�วมกันผู�ประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีแข�งขันในตลาดเดียวกัน

(hard core cartel) สําหรับการกระทําอ่ืนๆ ซ่ึงใช�โทษทางปกครองย�อมไม�สามารถใช�บทบัญญัติมาตรา 5 ของประมวลกฎหมายอาญาได� เว�นแต�ในเร่ืองการ

ควบรวมธุรกิจน้ันอาจจะพิจารณาได�ว�า เม่ือผู�ประกอบธุรกิจฝ��งหน่ึงเป�นบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 5 ความผิดใดท่ีการกระทําแม�แต�ส�วนหน่ึงส�วนใดได�กระทําในราชอาณาจักร
ผลแห�งการกระทําเกิดในราชอาณาจักรโดยผู�กระทําประสงค�ให�ผลน้ันเกิดในราชอาณาจักร หรือโดย
ลักษณะแห�งการกระทํา ผลท่ีเกิดข้ึนน้ันควรเกิดในราชอาณาจักรหรือย�อมจะเล็งเห็นได�ว�าผลน้ันจะเกิดใน
ราชอาณาจักรก็ดี
ให�ถือว�าความผิดน้ันได�กระทําในราชอาณาจักร

คําถามสําคัญก็คือ หากประเทศไทยควรจะมีบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับใช�กฎหมายข�ามพรมแดนหรือไม� และจะมีป�ญหาในการบังคับใช�หรือไม�



การกําหนดค�าปรับมีวัตถุประสงค�เพื่อลงโทษและป�องปรามการกระทําความผิด 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในกรณีของการกระทําความผิดที่เป�นการละเมิดกฎเกณฑ�ทางเศรษฐกิจ 

การปรับเป�นมาตรการลงโทษโดยรัฐเพ่ือลงโทษผู�กระทําการฝ�าฝ�นกฎเกณฑ�ท่ีรัฐกําหนดข้ึนโดย
เป�นการใช�อํานาจรัฐบังคับเพ่ือลงโทษเอาผลประโยชน�ท่ีบุคคลได�รับจากการฝ�าฝ�นกฎหมาย และป�อง
ปรามมิให�เกิดการกระทําความผิดในอนาคต
การกําหนดค�าปรับจะคิดจากความร�ายแรงของการกระทําความผิด และความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
กับสังคมจากการฝ�าฝ�นกฎหมาย หรือผลประโยชน�ท่ีบุคคลจะได�รับไปจากการฝ�าฝ�นกฎหมาย

ความแตกต�างระหว�างการคิดค�าปรับและการคิดค�าเสียหาย

การปรับในฐานะของมาตรการลงโทษ

โทษปรับน้ันเป�นมาตรการลงโทษเพ่ือรัฐ แต�การคิดค�าเสียหายมีวัตถุประสงค�เพ่ือชดเชยผู�ได�รับความเสียหาย
โทษปรับเป�นส่ิงท่ีกฎหมายกําหนดไว� แต�ค�าเสียหายเป�นส่ิงท่ีสามารถตกลงกันได�
โทษปรับเป�นการชําระเพ่ือรัฐ แต�ค�าเสียหายเป�นไปเพ่ือการคืนสู�ฐานะเดิม
โทษปรับมักจะมีขอบเขตการปรับท่ีแน�นอนเพ่ือให�ผู�ถูกปรับคาดหมายได� แต�ค�าเสียหายอาจจะมีการคิดในเชิงลงโทษ
เพ่ือให�เกิดการชดเชยมากกว�าปกติ



จากการสัมภาษณ�ของคณะผู�วิจัย* พบว�า

การคํานวณอัตราค�าปรับท้ังในคดีอาญาและคดีปกครองคิดจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับ
ตลาดจากการฝ�าฝ�นต�อกฎหมายการแข�งขันทางการค�า ประกอบกับความร�ายแรงของ
พฤติกรรม 

โดยอัตราค�าปรับจะต�องไม�เกินร�อยละ 10 ของรายได�ในป�ท่ีกระทําความผิด (เฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียว
กับการกระทําความผิดเท�าน้ัน ไม�รวมธุรกิจท้ังหมด) หรือมูลค�าธุรกรรมในการรวมธุรกิจ หรือ
กรณีท่ีกฎหมายกําหนดเพดานข้ันสูงท่ีกฎหมายกําหนดไว� เช�น กรณีการกระทําความผิดป�แรก
จะลงโทษปรับไม�เกิน 1 ล�านบาท (มาตรา 72 และ  มาตรา 82) เป�นต�น 

ในป�จจุบันกฎหมายยังไม�ได�นําค�าเสียหายท่ีเกิดกับผู�ประกอบธุรกิจเป�นรายมาประกอบการพิจารณา
ค�าปรับ

วิธีการคํานวณอัตราค�าปรับของตาม พ.ร.บ. การแข�งขันทางการค�า พ.ศ. 2560

ป�จจัยในการกําหนดค�าปรับของ พ.ร.บ. การแข�งขันทางการค�า พ.ศ. 2560 ไม�ได�กําหนด
โทษปรับโดยคํานึงถึงค�าเสียหายของผู�เสียหายโดยตรง แต�พิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

หมายเหตุ* ในการศึกษาวิธีคิดอัตราค�าปรับ คณะผู�วิจัยใช�ข�อมูลจากการสัมภาษณ� เน่ืองจากข�อจํากัดในการเข�าถึงแนวปฏิบัติในการคํานวณค�าปรับ (ย่ีต�อก) 

คําถามสําคัญคือ ในการคิดค�าปรับควรนําค�าเสียหายมากําหนดอัตราค�าปรับหรือนํามารวมกับอัตราค�าปรับ



แนวทางการกําหนดโทษปรับในต�างประเทศส�วนใหญ�มีลักษณะคล�ายกันกับประเทศไทย
ที่ไม�ได�นําค�าเสียหายของป�จเจกบุคคลเป�นรายๆ มาใช�คิดเป�นฐานในการกําหนดค�าปรับ  

จากการศึกษาประเทศท่ีทําการศึกษาท้ัง 7 ประเทศ พบว�าประเทศส�วนใหญ�อาศัยป�จจัยในการกําหนดโทษปรับคล�ายกัน

โดยโทษปรับจะคํานวณจาก 2 ป�จจัยสําคัญ

(ความร�ายแรงของการฝ�าฝ�น + เปอร�เซ็นต�ของมูลค�าการขายท่ีเก่ียวข�อง) 
x 

ระยะเวลา (ป�หรือระยะเวลาน�อยกว�าหน่ึงป�) 
+/-

ค�าปรับสําหรับการป�องปรามการร�วมกันตกลงจํากัดการแข�งขัน

การลดหย�อนผ�อนโทษ
หรือ

เม่ือคํานวณค�าปรับออกมาได�แล�วกฎหมายจะมีเพดานข้ันสูงของค�าปรับว�าไม�เกินร�อยละ X ของมูลค�าการซ้ือขายโดย

รวมของบริษัท แต�ในบางประเทศอาจจะมีเพดานข้ันสูงเป�นตัวเลขแน�นอน (อาทิ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียเฉพาะ

กรณีของการร�วมกันตกลงกระทําความผิด) หรืออาจกําหนดเป�นจํานวนเท�าของผลประโยชน�ท่ีได�รับ



กฎหมายของประเทศส�วนใหญ�เป�ดโอกาสให�เอกชนสามารถฟ�องเรียกค�าเสียหายจากผู�กระทํา
การฝ�าฝ�นกฎหมายการแข�งขันทางการค�า รวมถึงในบางประเทศสนับสนุนให�เอกชนฟ�องดําเนินคดีด�วยตนเอง 

สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต� ญี่ปุ�น

ออสเตรเลีย

สิงคโปร�

สหภาพยุโรป

ในประเทศท่ีได�ทําการศึกษาท้ัง 7 ประเทศ
พบว�า กฎหมายของประเทศเหล�าน้ันให�
เอกชนผู�เสียหายสามารถฟ�องคดีเพ่ือ
เรียกค�าเสียหายจากผู�ประกอบธุรกิจท่ี
ฝ�าฝ�นกฎหมายการแข�งขันทางการค�าได�
โดยเฉพาะในกรณีของประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีการดําเนินคดีของเอกชน
(private enforcement) ศาลอาจ
กําหนดค�าเสียหายเชิงลงโทษให�กับผู�
ประกอบธุรกิจ เพ่ือกระตุ�นให�เกิดการ
บังคับใช�กฎหมายการแข�งขันทางการค�า
โดยเอกชน



การตรวจสอบพฤติกรรมในป�จจุบันทําได�ยาก และมีข�อจํากัดเนื่องจากข�อมูล
ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดอยู�ภายใต�การควบคุมของผู�ประกอบธุรกิจ 

ธรรมชาติของพฤติกรรมการกระทําความผิดตามกฎหมายการแข�งขันทางการค�ามี
พฤติการณ�สลับซับซ�อน และเมื่อมีการกระทําความผิดในแต�ละครั้งมีข�อเท็จจริงหรือ
ข�อมูลจํานวนมากที่จะต�องพิจารณาเช�นเดียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ

ป�ญหาที่ตามมาก็คือ ข�อมูลส�วนใหญ�เกี่ยวกับการกระทําความผิดมักจะอยู�ในความครอบ
ครองของผู�ประกอบธุรกิจ ทําให�เกิดป�ญหาในเรื่องของความไม�สมมาตรระหว�าง ผู�
ประกอบธุรกิจที่กระทําความผิดกับหน�วยงานกํากับดูแลการแข�งขันทางการค�า

ในทางทฤษฎีกฎหมายจึงกําหนดให�อํานาจแก�หน�วยงานกํากับดูแลการแข�งขัน
ทางการค�าในการตรวจสอบพฤติกรรมการกระทําความผิด เช�น มาตรการในการ
เรียกบุคคลมาให�ถ�อยคํา และตรวจค�นและยึดหรือายัดพยานหลักฐาน เป�นต�น

อย�างไรก็ดี มาตรการในลักษณะดังกล�าวข�างต�นอาจจะไม�สอดคล�องกับพฤติกรรม
การกระทําความผิดกฎหมายแข�งขันทางการค�าท่ีมีความสลับซับซ�อนมากย่ิงข้ึน



ในป�จจุบันกฎหมายกําหนดเครื่องมือในการตรวจสอบพฤติกรรมการกระทําความผิด
เอาไว�เฉพาะมาตรการพื้นฐานทั่วไป โดยไม�ได�มีการกําหนดเครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบ 

อํานาจในการมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให�ถ�อยคํา แจ�งข�อเท็จจริงหรือทําคําช้ีแจงเป�นหนังสือ หรือให�ส�งบัญชี
ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา
อํานาจเข�าไปในสถานท่ีทําการ สถานท่ีผลิต ฯลฯ เพ่ือตรวจค�นและยึดหรืออายัดเอกสาร บัญชี ทะเบียน หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนเพ่ือประโยชน�ในการตรวจสอบ
อํานาจเก็บหรือนําสินค�าในปริมาณพอสมควรไปเป�นตัวอย�าง เพ่ือตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห�โดยไม�ต�อง
ชําระราคาสินค�า

กฎหมายไม�ได�กําหนดเคร่ืองมือในการตรวจสอบพฤติกรรมการกระทําความผิดเฉพาะเร่ือง

เครื่องมือทั่วไปในการตรวจสอบของพนักงานเจ�าหน�าที่

 เครื่องมือการตรวจสอบพฤติกรรมการกระทําความผิดเฉพาะเรื่อง

พ.ร.บ. การแข�งขันทางการค�า พ.ศ. 2560 มาตรา 63 - 68
ระเบียบ กขค. ว�าด�วยการร�องเรียนและการแสวงหาข�อเท็จจริง และการดําเนินคดีอาญาหรือคดีปกครอง พ.ศ. 2562 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบ กขค. เร่ืองหลักเกณฑ�การเก็บหรือนําสินค�าไปเป�นตัวอย�าง พ.ศ. 2561

กฎหมายและคู�มือที่เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบ



ในทางทฤษฎีวัตถุประสงค�ของการลงโทษน้ันมีหลากหลายลักษณะ หากพิจารณาเฉพาะในบริบทของกฎเกณฑ�
ทางกฎหมายเก่ียวกับการกํากับดูแลทางเศรษฐกิจ การลงโทษมีเป�าหมายสําคัญคือ ป�องปรามการกระทําความ
ผิด (deterrence) มิให�เกิดการละเมิดกฎเกณฑ�ในอนาคตและสร�างความตระหนักให�กับสังคม
อย�างไรก็ดี การลงโทษไม�ใช�สภาพบังคับเพียงอย�างเดียวของกฎหมายการแข�งขันทางการค�า (กฎหมายกําหนด
ให�นํามาตรการอ่ืนๆ มาใช� เช�น การแก�ไขเยียวยา (remedies) เป�นต�น) 

การลงโทษโดยส�วนใหญ�อาจแบ�งได�เป�น 2 รูปแบบ คือ การลงโทษเป�นตัวเงิน และการลงโทษท่ีไม�เป�นตัวเงินโดย
เฉพาะอย�างย่ิงโทษจําคุก
การลงโทษท่ีเป�นตัวเงินอาจจะมีประสิทธิภาพในระดับหน่ึง โดยอัตราโทษปรับท่ีสูงเพียงพอจะมีผลเป�นการห�าม
ปรามการตัดสินใจกระทําการฝ�าฝ�นกฎหมายของผู�จะกระทําการ  อย�างไรก็ดี เม่ือถึงจุดหน่ึงอัตราโทษปรับอาจจะ
ไม�มีผลต�อการตัดสินใจ การนําโทษจําคุกมาใช�เพ่ือเป�นการเสริมก็อาจจะช�วยห�ามปรามการกระทําความผิดได�
อย�างไรก็ดี การใช�โทษจําคุกต�องใช�โทษทางอาญา ซ่ึงในจุดน้ีโทษทางอาญาก็มีป�ญหาในการนํามาใช�ในทางปฏิบัติ

เป�าหมายของการลงโทษ

วิธีการลงโทษ

เป�าหมายของการลงโทษทตามกฎหมายการแข�งขันทางการค�า มีวัตถุประสงค�เพื่อป�องปราม
การกระทําความผิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต�การลงโทษไม�ใช�สภาพบังคับเดียวของกฎหมาย 



บทลงโทษสําหรับพฤติกรรมที่มีลักษณะผูกขาดและการค�าที่ไม�เป�นธรรม

บทลงโทษสําหรับการขัดขวางการบังคับใช�กฎหมาย
การลงโทษสําหรับการขัดขวางการบังคับใช�กฎหมาย ซ่ึงมีท้ังโทษทางอาญา (มาตรา 73 – 75) 
และ โทษปรับทางปกครอง (มาตรา 83) 

กฎหมายป�จจุบันมีการลงโทษ
ท้ังในทางอาญาและโทษทางปกครอง 

โทษตาม พ.ร.บ. การแข�งขันทางการค�าฯ ในส�วพฤติกรรมท่ี

มีลักษณะผูกขาดและการค�าท่ีไม�เป�นธรรม กฎหมายไม�ได�

แบ�งแยกโทษระหว�างนิติบุคคลกับโทษของบุคคลธรรมดาท่ี

เป�น

ผู�บริหารนิติบุคคล



การใช�โทษทางอาญามีป�ญหา
ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือใช�ในการดําเนินคดี

พ.ร.บ. การแข�งขันทากงารค�าฯ ได�แก�ป�ญหาที่เกิดขึ้นในกฎหมายฉบับเดิม โดยมีการปรับ

มาใช�โทษทางปกครองสําหรับความผิดบางลักษณะ

พ.ร.บ. การแข�งขันทางการค�าฯ กําหนดให�การกระทําความผิดกรณีการใช�อํานาจเหนือ

ตลาดโดยไม�เป�นธรรม และการร�วมกัน (ฮั้ว) ตกลงจํากัดการแข�งขันในตลาดเดียวกัน (แนว

ระนาบ) จะต�องถูกลงโทษทางอาญา

ป�ญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ในการดําเนินการเพื่อลงโทษผู�กระทําความผิด กขค. และ

สํานักงาน กขค. มีหน�าที่จะต�องพิสูจน�จนสิ้นข�อสงสัย (beyond a reasonable

doubt) ซึ่งสร�างอุปสรรคในการบังคับใช�กฎหมาย รวมถึงการพิสูจน�โดยใช�พยาน หลัก

ฐานทางเศรษฐศาสตร�เข�ามาพิจารณา

ลักษณะป�ญหาเช�นนี้ไม�ได�เกิดขึ้นเฉพาะกับ พ.ร.บ. การแข�งขันทางการค�าฯ เท�านั้น แต�ก็

เกิดขึ้นกับกฎหมายกํากับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช�น พ.ร.บ. หลักทรัพย�และ

ตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 เป�นต�น

สภาพป�ญหาของการใช�โทษทางอาญาในป�จจุบัน

https://www.law.cornell.edu/wex/beyond_a_reasonable_doubt


กฎหมายควรเปล่ียนจากการใช�โทษทางอาญา
มาเป�นโทษปรับทางปกครองในส�วนท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีจํากัดการแข�งขันหรือไม�

การกระทําท่ีเป�นความผิดร�ายแรงน้ันเป�นกากระทําท่ีกระทบต�อความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ
ความสงบเรียบร�อยของประชาชน หรือกระทบต�อศีลธรรมอันดีของประชาชนอย�างร�ายแรง หรือมีผลกระทบต�อส�วน
รวมในวงกว�าง
การใช�โทษทางอาญาควรเป�นมาตรการท่ีจําเป�น และไม�สามารถใช�มาตรการอ่ืนใดเพ่ือบังคับใช�กฎหมายอย�างได�ผล
และมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะทําให�ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย 

มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญกฎหมายควรจะใช�โทษทางอาญาเท�าท่ีจําเป�น ในกรณี 



ในต�างประเทศรูปแบบการลงโทษน้ันมีลักษณะท่ีหลากหลาย โดยอาจจะมีการใช�
โทษทางอาญาหรือโทษทางปกครอง หรือท้ังสองอย�างก็ได� ข้ึนกับประสบการณ�ของแต�ละประเทศ



การกระทําความผิดกรณีีตกลงจํากัดการแข�งขันหรือฮ้ัว (cartels) เป�น
ความลับ ทําให�ยากแก�การจะนําตรวจสอบการกระทําความผิดได� ย่ิงใน
กรณีของผู�ประกอบธุรกิจขนาดใหญ�ไม�ก่ีราย การร�วมกันตกลงอาจจะ
เป�นการตกลงกันทางความคิด (meeting of the mind)
ถ�าไม�มี (ระบบ) โครงการลดหย�อนผ�อนโทษ การจะได�ข�อมูลมาใช�เพ่ือดําเนิน
คดีทําได�ยาก
หลังจากสหรัฐอเมริกานําโครงการลดหย�อนผ�อนโทษมาใช�เม่ือ 25 ป�ก�อน
ป�จจุบันมีประเทศมากกว�า 85 ประเทศ ท่ีนําโครงการลดหย�อนผ�อนโทษมาใช�
เพ่ือจูงใจให�เกิดการเข�ามาสารภาพและให�ข�อมูล
อย�างไรก็ดี การมีโครงการลดหย�อนผ�อนโทษ นอกจากจะช�วยเป�ดเผยเร่ือง
การทําความตกลงแล�ว การมีโครงการลดหย�อนผ�อนโทษมีส�วนช�วยให�เกิด
ความไม�ไว�วางใจกันและอาจจะทําให�การตกลงเกิดข้ึนได�ยาก 

ความจําเป�นในการมีโครงการลดหย�อนผ�อนโทษ

มาตรการลดหย�อนผ�อนโทษเป�นมาตรการท่ีสําคัญและมีความจําเป�น
ในการดําเนินคดีกับการกระทําการตกลงจํากัดการแข�งขัน 



ป�จจุบันประเทศไทยไม�มีการนําโครงการลดหย�อนผ�อนโทษมาใช�ในกฎหมาย
ในการเสนอร�าง พ.ร.บ. การแข�งขันทางการค�า พ.ศ. 2560 กรมการค�าภายใน กระทรวงพาณิชย� ได�เคย
เสนอโครงการลดหย�อนผ�อนโทษเอาไว�ในร�างกฎหมาย แต�ภายหลังได�มีการนํามาตราดังกล�าวออกในช้ัน
การประชุมยกร�างกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีการเสนอให�ใช�มาตรการเปรียบ
เทียบปรับแทน 
ในป�จจุบัน กขค. จึงนํามาตรการเปรียบเทียบปรับมาใช�เพ่ือทดแทนการใช�โครงการลดหย�อนผ�อนโทษ
อย�างไรก็ดี การใช�มาตรการดังกล�าวมีป�ญหา 2 ประการ

มาตรการเปรียบเทียบปรับเป�นเร่ืองของการใช�ดุลพินิจ ซ่ึงขาดความชัดเจนและโปร�งใสในวิธีการ
มีความเห็นจํานวนหน่ึงท้ังในทางวิชาการและผู�ปฏิิบัติงานมองว�ามาตรการดังกล�าวเปรียบเสมือน
การล�อซ้ือ
ในกรณี crossborder cartel บริษัทจะต�องพิจารณาว�าจะขอเข�าโครงการลดหย�อนผ�อนโทษ
ในเขตอํานาจของประเทศใดบ�าง หากประเทศไทยไม�มีโครงการลดหย�อนผ�อนโทษก็ถือว�าไม�มี
ความเส่ียงทางกฎหมาย บริษัทไม�มีความจําเป�นต�องพิจารณากฎหมายไทย

สภาพการบังคับใช�กฎหมายในป�จจุบัน

ป�จจุบัน พ.ร.บ. การแข�งขันทางการค�า พ.ศ. 2560 ไม�ได�รองรับการใช�
โครงการลดหย�อนผ�อนโทษ (leniency programme) 



ป�จจุบันประเทศประเทศกว�า 85 ประเทศในโลกมีการนํามาตรการลดหย�อนผ�อนโทษ
มาใช�กับการร�วมกันตกลงจํากัดการแข�งขัน 

สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต� ญี่ปุ�น

ออสเตรเลีย

สิงคโปร�

สหภาพยุโรป

อย�างไรก็ดี ในแต�ละประเทศ
อาจมีรายละเอียดของกลไก
การลดหย�อนผ�อนโทษแตกต�าง
ออกไปตามแต�ละระบบท่ีใช�



ข�อเสนอแนะ
เสนอแนะให�ยกเลิกข�อบังคับใช�กับรัฐวิสาหกิจในป�จจุบัน โดยปรับไปใช�ระบบรายการเชิงลบ (negative
list) โดยการยกเว�นการบังคับใช� พ.ร.บ. การแข�งขันทางการค�า พ.ศ. 2560 กับรัฐวิสาหกิจทุกประเภท
สําหรับรัฐวิสาหกิจใดจะได�รับการยกเว�น จะต�องพิจารณาว�าเป�นรายกิจการไป โดยคณะกรรมการการ
แข�งขันทางการค�าต�องแสดงเหตุผลของการยกเว�นประกอบเผยแพร�ต�อสาธารณชน

แก�ไข พ.ร.บ. การแข�งขันทางการค�า พ.ศ. 2560 ให�เป�นกฎหมายกลางและกําหนดมาตรฐานเก่ียว
กับการกํากับดูแลการแข�งขันทางการค�า โดยกฎหมายเฉพาะจะต�องมีมาตรฐานไม�ต่ํากว�ากฎหมาย
การแข�งขันทางการค�า รวมถึงเป�ดช�องให�ในกรณีหน�วยงานกํากับดูแลธุรกิจเฉพาะสามารถนํา
บทบัญญัติใน พ.ร.บ. ไปเป�นเคร่ืองมือในการกํากับดูแลการแข�งขันในธุรกิจเฉพาะ

เพ่ิมเติมบทบัญญัติ พ.ร.บ. การแข�งขันทางการค�า พ.ศ. 2560 ให�รองรับการบังคับใช�กฎหมายกับ
การกระทําข�ามพรมแดน โดยสํานักงาน กขค. อาจจะต�องเสริมสร�างความร�วมมือระหว�างประเทศ
เพ่ือเสริมสร�างการบังคับใช�กฎหมายกับการกระทําข�ามพรมแดน

01

02

03



ข�อเสนอแนะ (ต�อ)
เสนอแนะให�แก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือรองรับมาตรการในการแสวงหาข�อเท็จจริงรูปแบบ
อ่ืน ๆ เช�น การใช�มาตรการลดหย�อนผ�อนโทษ (leniency) มาตรการระงับข�อพิพาทโดยความตกลง
(settlement) และมาตรการสินบนรางวัลแก�ผู�แจ�งเบาะแสะ เป�นต�น รวมถึงรับรองการสร�างฐานะข�อมูล
ขนาดใหญ�เพ่ือใช�ในการประเมินสภาพการแข�งขันในตลาด โดยให�สํานักงานสามารถรวบรวมข�อมูลท่ี
ผู�ประกอบธุรกิจได�รับจากหน�วยงานกํากับดูแลอ่ืน

ป�จจุบันการกําหนดอัตราโทษปรับยังขาดความชัดเจนในเร่ืองประเด็นการพิจารณาว�าใช�หลักเกณฑ�
ในการกําหนดโทษปรับโดยใช�ป�จจัยใดบ�าง จึงเสนอให�ในการกําหนดโทษปรับของคณะกรรมการควร
จะต�องมีแนวปฏิบัติ (guideline) เพ่ือเป�นแนวทางให�เอกชนทราบ

เสนอแนะให�แก�ไขบทบัญญัติเก่ียวกับโทษ โดยปรับไปใช�โทษทางปกครองทุกกรณี ยกเว�นกับการกระ
ทําความผิดฐานการร�วมกันตกลงจํากัดการแข�งขันในแนวระนาบ และกรณีของการฝ�าฝ�นคําส่ังและ
ไม�ให�ความร�วมมือกับเจ�าหน�าท่ีในการตรวจสอบ

04
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06

เสนอแนะให�แก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือรองรับมาตรการเยียวยาเชิงโครงสร�าง
(structural remedies) นอกเหนือจากการเยียวยาเชิงพฤติกรรม07



ข�อเสนอแนะ (ต�อ)
เสนอแนะให�แก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือรองรับมาตรการเยียวยาเชิงโครงสร�าง
(structural remedies) นอกเหนือจากการเยียวยาเชิงพฤติกรรม07




