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รายงานสรปุและวเิคราะห รางพระราชบัญญัติ การแขงขันทางการคา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  เสนอโดย

นางอานิก อัมระนันทน และคณะ และรับรองโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 

 

โดย อ. ดร.วรรณวิภางค มานะโชตพิงษ  

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 

สาระสาํคัญของรางกฎหมาย 
 

o แกไขลักษณะของคณะกรรมการการแขงขันทางการคา ใหมีท้ังประเภทท่ีทํางานเต็มเวลาและ

ประเภทที่ทํางานไมเต็มเวลา เพื่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื่องที่ละเอียดซับซอนได 

o แกไขกระบวนการการไดมา คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม ของคณะกรรมการแขงขันทางการคาเพื่อ

เพิ่มความเปนอิสระในการทํางาน ความโปรงใสและปองกันการขัดกันของผลประโยชน 

o แกไขเพิ่มเติมสถานะของสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาใหเปนองคกรอิสระ 

o เพิ่มเติมใหคณะกรรมการการแขงขันทางการคาจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย 

และมีการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวมถึงใหมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานทุกป 

o เพิ่มเติมใหมีรายละเอียดเรื่องรายไดและทรัพยสินเพื่อการบริหารและดําเนินงานขององคกร 
o แกไขเพิ่มเติม และ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานของขั้นตอนตางๆใหชัดเจนขึ้น เชน

ระยะเวลาระหวางการรับเร่ืองรองเรียนถึงการพิจารณา และระยะเวลาการนําคดีเขาสูศาล  

o เปลี่ยนจากเดิมท่ีรัฐวิสาหกิจทุกประเภทไมอยูภายในบังคับกฎหมายนี้เปนรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมาย
จัดตั้งเปนของตนเองเทานั้นที่ไมอยูภายในบังคับกฎหมายนี้ 

o เพิ่มโทษระวางสําหรับผูที่ทําการตกลงกันเพื่อลดการแขงขันในตลาด (มาตรา 27) 

ประเดน็วิเคราะห 
 

o ควรมีการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งเปนของตนเองเชนกัน  

o ไมมีแนวทางเกี่ยวกับการวิเคราะหขอบเขตตลาดและการคํานวณสวนแบงตลาดที่ชัดเจน 

o ไมมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาใหอนุญาตผูประกอบธุรกิจที่ประสงคจะควบรวม

กิจการหรือกระทําการผูกขาด 

o บทบัญญัติมิไดมุงเนนท่ีการปกปองสิทธิผูบริโภค และความเปนธรรมตอผูบริโภคเทาที่ควร 

o บทลงโทษไมสูงพอที่จะสามารถปองกันการฝาฝนกฎหมายได 
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o บทลงโทษทางอาญาไมเหมาะสมกับการกระทําผิดประเภทนี้ จึงไมควรใชหากไมใชคดีรายแรง 

o องคประกอบของกรรมการสรรหา และ กรรมการนาจะไมเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ 
 

o ควรใหรฐัวสิาหกิจทุกประเภทอยูภายใตกฎหมายน้ี ยกเวนที่มีองคกรกํากับดูแลของตนเอง 

o กฎหมายควรระบุแนวทางการคํานวณสวนแบงตลาดใหชัดเจน และควรตั้งขอบขายของ

ผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาดสูงใหชัดเจน เพือ่ใหอยูในการพจิารณาของคณะกรรมการฯ 

o กําหนดแนวทางการพิจารณาเพือ่อนุโลมใหมีการผูกขาดไดในระยะสั้นใหชัดเจน 

o ใหสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคามีหนาที่ใหขอมูลขาวสารแกผูประกอบการและ

ผูบริโภคเกี่ยวกับกฎหมายแขงขันทางการคา รวมถึงรับเรื่องรองเรยีนจากผูบริโภคดวย 

o เพิ่มบทลงโทษใหเพียงพอแกการเปนเครื่องมือปองกนัที่มีประสิทธภิาพ แตไมควรมีโทษทางอาญา 

o ปรับองคประกอบของคณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการใหมาจากสายความเชี่ยวชาญทีต่รง

กับงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะสาขานิตศิาสตร 

เศรษฐศาสตร และ การคุมครองผูบริโภค และลดจํานวนสาขาที่ไมจําเปน 
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1. ท่ีมาและความสาํคญั 

เนื่องจาก พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ.2542 ใหการยกเวนแกรัฐวิสาหกิจตาม

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณทั้งหมด กอปรกับตัวกฎหมายเองก็มีปญหาดานการบังคับใช รัฐไม

สามารถใชเคร่ืองมือน้ีในการกํากับดูแลใหผูประกอบการตางๆมีการแขงขันอยางเสรี เปนธรรม และบรรลุถึง

ประสิทธิภาพสูงสุดที่ยั่งยืนไดตามเจตนารมณของกฎหมาย จึงเปนที่มาของการแกไขกฎหมายในสอง

ประเด็นใหญๆคือ 1) ใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงอยูในการบังคับใชกฎหมายของ พ.ร.บ.นี้ ยกเวนแตจะมีกฎหมาย

จัดตั้งเปนของตนเอง และ 2) จัดตั้งใหมีสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาเปนองคกรอิสระ  

บทวิจารณรางกฎหมายนี้ มีจุดประสงคเพื่อประเมินวารางพ.ร.บ. การแขงขันทางการคา (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดยนางอานิก อัมระนันทน และคณะ และไดรับการรับรองโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2554 จะสามารถแกไขปญหาตามเจตนารมณของรางกฎหมายนี้ได

หรือไม นอกจากน้ี ยังมีประเด็นปญหาใดอีกที่รางกฎหมายฉบับนี้ยังไมสามารถแกไขได 
 

2. หลักการและเหตุผลของกฎหมายแขงขันทางการคา 

ในบทนําของตํารา Competition Policy: Theory and Practice โดย Massimo Motta ที่ใชกันอยาง

แพรหลายในวงวิชาการเศรษฐศาสตรและกฎหมายแขงขันทางการคา กลาววา “เหตุผลหลักของการมี

นโยบาย (กฎหมาย) แขงขันทางการคาคือการผูกขาดเปนสิ่งที่เลว1” หรืออีกนัยหนึ่งคือ เม่ือใดที่ผูผลิตที่มี

อํานาจผูกขาดในการตัดสินใจวาขายใหใคร เทาไหร อยางไรแลว เม่ือนั้นผูบริโภคก็จะเผชิญกับภาวะสินคา

ราคาแพง จนบางสวนถึงกับไมสามารถซื้อได ผลกระทบทางลบตอผูบริโภคเชนน้ี นอกจากจะไมเปนธรรม

แลวยังกอใหเกิดความไมมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจดวย 

 สาเหตุที่ทําใหผูผลิตสามารถตั้งราคาสูง หรือราคาท่ีไมเปนธรรมไดโดยไมตองกลัววาผูบริโภคจะ

ยายไปซื้อสินคาจากผูผลิตเจาอื่น อาจมาจากสองปจจัยหลัก ปจจัยที่หนึ่งคือ ผูบริโภคไมมีตัวเลือกมาก 

(ผูผลิตผูกขาดโดยธรรมชาติ) และ ปจจัยที่สองคือ ผูบริโภคมีตัวเลือกพอสมควรแตไมมีผูผลิตรายใดตั้งราคา

ถูกไปกวากัน (ผูผลิตรวมมือกันตรึงราคา) ทั้งสองกรณีขางตนเปนการใช “อํานาจเหนือตลาด” หรืออํานาจใน

การตรึงราคาใหไดกําไรสูงๆ ของผูผลิต เพื่อบีบค้ันเอาความพอใจที่จะจายของผูบริโภคออกมาใหกลายเปน

เงินกําไรท่ีสูงสุดของบริษัท ทั้งน้ี อํานาจเหนือตลาดอาจไมไดถูกใชในการตั้งราคาสูงเพียงอยางเดียว แตอาจ

ถูกใชในรูปแบบอื่นๆ ไมวาจะเปนการลดคุณภาพสินคาและ/หรือบริการ การบังคับซ้ือสินคาและ/หรือบริการ

พวง รวมถึงการกีดกันการเขามาของคูแขงทางการคาเพื่อรักษาอํานาจเหนอืตลาดไว 

                                                            
1 หรือ “The basis of competition policy is the idea that monopolies are “bad”.” นํามาจากหนา 39 ของ Massimo Motta (2009), 
Competition Policy: Theory and Practice. 12rd Edition, Cambridge University Press. 
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 นอกจากความไมเปนธรรมที่เกิดจากการใชอํานาจเหนือตลาดขางตน การผูกขาดทางการคายัง

กอใหเกิดความไมมีประสิทธิภาพ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้นเกิดจากการที่ผูบริโภคบางสวน

ไมสามารถซื้อสินคาไดท้ังๆท่ีมีความตองการจายสูงกวาตนทุน ยิ่งราคาสูงกวาตนทุนมากเทาไหร ความไมมี

ประสิทธิภาพประเภทนี้จะมากขึ้นเทานั้น สวนความไมมีประสิทธิภาพระยะยาว เกิดจากความเคยตัวของ

ผูผลิต (ผูประกอบการ) เนื่องจากมีรายไดจากกําไรมากพอแลว จึงไมจําเปนตองใสใจบริหารทรัพยากรที่ใช

อยางมีประสิทธิภาพ ไมจําเปนตองประหยัดตนทุน ไมจําเปนตองปรับปรุงคุณภาพสินคาเพื่อรักษาลูกคา 

ฯลฯ อีกทั้งผลกําไรอันมหาศาลยังสรางแรงจูงใจใหกลุมทุนขนาดใหญเขาไปแทรกแซงทางการเมืองเพื่อ

ปกปองผลประโยชนของตน นําไปสูการคอรรัปชั่นและการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ  

โดยพฤติกรรมอันไรประสิทธิภาพเหลานี้กอใหเกิดผลเสียทั้งตอผูบริโภคและตอขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศในระยะยาว  

กลาวโดยสรุปไดวา เหตุผลหลักของการมีกฎหมายแขงขันทางการคาคือเพื่อปองกันผลทางลบตางๆ

ที่มาจากการผูกขาด ไมวาจะเปนการคากําไรเกินควร การกีดกันคูตอสู เพื่อจํากัดการแขงขันของ

ผูประกอบการ ฯลฯ อีกทั้งเพื่อปองกันความดอยประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระยะยาว 

โดยวิธีการแกไขคือตองกระตุนใหมีการแขงขันทางธุรกิจเพื่อลดการผูกขาด และตองปองกันการสมคบกันเอา

เปรียบผูบริโภคโดยผูผลิตดวย วิธีการแกไขเหลานี้เปนสาระสําคัญหลักของ พ.ร.บ.แขงขันทางการคาของ

หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งของประเทศไทย แตที่ผานมาเรายังไมสามารถบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการ

คาเพื่อพิทักษความเปนธรรมตอผูบริโภคและกระตุนการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพไดอยางจริงจงั 

3. กฎหมายแขงขันทางการคาของประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีกฎหมายที่มีลักษณะปองกันการใชอํานาจเหนือตลาดของผูผลิตมาตั้งแตป พ.ศ.2480 

โดยในยุคนั้นเปนชวงหลังสงครามโลกและรัฐบาลมีมาตรการควบคุมการตรึงราคา และกักตุนสินคาในยาม

ขาดแคลน กฎหมายที่ออกมาคือ พ.ร.บ. ปองกันการคากําไรเกินควร พ.ศ.2480 หลังจากนั้นไดมีการแกไข

สองครั้งและออกฉบับใหมอีกหน่ึงคร้ัง จนกระท่ังในป พ.ศ.2522 พ.ร.บ. ปองกันการคากําไรเกินควรถูก

ยกเลิกโดยมี พ.ร.บ. กําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ.2522 ขึ้นมาใชแทน โดย พ.ร.บ. หนด

ราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ.2522 นั้นมีผลบังคับใชมาจน กระทั่งป พ.ศ.2542 รัฐบาลไดตรา 

พ.ร.บ. การแขงขันทางการคา พ.ศ.2542 มาใชแทนจนถึงปจจุบัน2  

                                                            
2 ชัชวาล โตเหมือน (2549). เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการบังคับใชพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ.2542. วิทยานพินธ, คณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
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อยางไรก็ตามกฎหมายที่มีลักษณะปองกันการใชอํานาจเหนือตลาดของผูผลิต ท้ังหมดขางตนไมเคย

นํามาบังคับใชไดอยางจริงจัง เน่ืองมาจากสาเหตุท้ังท่ีเกี่ยวกับตัวกฎหมายเอง และ สาเหตุที่เกี่ยวกับ

กระบวนการการบังคับใช โดยสําหรับ พ.ร.บ.ราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 น้ัน มีปญหาที่

บทบัญญัติไมครอบคลุมและชัดเจน ตัวอยางเชน พ.ร.บ.ดังกลาวไดระบุวากรมการคาภายใน กระทรวง

พาณิชยจะตองประกาศอยางเปนทางการวาธุรกิจใดเปนธุรกิจท่ีถูกควบคุม (มาตรา 31) และสินคาใดเปน

สินคาควบคุม (มาตรา 23) แตไมไดกําหนดหลักเกณฑหรือแนวทางใดๆเกี่ยวกับนิยามของธุรกิจผูกขาด 

ธุรกิจท่ีควรถูกควบคุม หรือ สินคาที่ควรถูกควบคุมเอาไว จึงในท่ีสุดมีธุรกิจขายสงน้ําแข็งเพียงกรณีเดียว

เทาน้ันที่ถูกดําเนินการทางกฎหมายภายใต พ.ร.บ.กําหนดราคาสนิคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 นี้3  

สวนพ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 นั้น เกิดขึ้นโดยความพยายามที่จะปรับปรุงกฎหมาย

ปองกันการผูกขาดใหบังคับใชไดจริง โดยการรางกฎหมายนี้ไดเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ.2534 สมัยรัฐบาลของ

นายอานันท ปนยารชุนและรางเสร็จสิ้นเม่ือป พ.ศ.2535 แตไมไดรับการตรากฎหมายจนกระทั่งป พ.ศ. 

2542 ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย4 

พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 ไดมีการปรับปรุงดานความชัดเจนมากกวาฉบับกอน และ

กําหนดการกระทําความผิดทางการแขงขันทางการคา ลักษณะตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและ

ครอบคลุมประเด็นที่สําคัญๆ กลาวคือ ในหมวด 3 ที่วาดวย “การปองกันการผูกขาด” ไดบัญญัติมิให

ผูประกอบการใชอํานาจเหนือตลาด (มาตรา 25) มิใหมีการควบรวมกิจการอันจะทําใหเกิดการผูกขาด 

(มาตรา 26) มิใหรวมมือกันเพื่อผูกขาดหรือลดการแขงขัน (มาตรา 27) มิใหมีการกีดกันการแขงขัน (มาตรา 

28 และ 29) แตอยางไรก็ตาม พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 ก็ยังไมเคยนําไปบังคับใชไดอยาง

จริงจัง ท้ังๆท่ีในความเปนจริงอาจมีธุรกิจเขาขายฝาฝนกฎหมายอยู แตสวนใหญไมไดรับการดําเนินคดี หรือ

ไดรับการประนีประนอมเนื่องจากความไมชัดเจนของขอกฎหมาย ความไมมีอิสระของคณะกรรมการ และ

การแทรกแซงทางการเมือง5 

                                                            
3 สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2554) โครงการปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและสงเสรมิการแขงขันในเศรษฐกจิไทย, 9 มิถุนายน พ.ศ.
2554 
4 สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2554) โครงการปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและสงเสรมิการแขงขันในเศรษฐกจิไทย, 9 มิถุนายน พ.ศ.
2554 
5 ดูจาก 1) พลัลภ รตันจันทรา. กฎหมายแขงขันทางการคาของประเทศไทย. Chulalongkorn Review ปที่ 12 ฉบับที่ 46 มกราคม-มีนาคม 
2543. 2) ชัชวาล โตเหมือน (2549). เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการบังคับใชพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ.2542. วิทยานพินธ, 
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
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ในแงของการบังคับใชกฎหมาย ปจจุบันทางสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา ซึ่ง

จัดตั้งขึ้นในกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย จะทําหนาที่รับเรื่องรองเรียนการกระทําผิดกฎหมายจาก

ผูประกอบการเทานั้น ไมใชผูบริโภค (ถึงแมวาการกระทําผิดตาม พ.ร.บ.แขงขันทางการคา จะมีผลกระทบ

โดยตรงตอผูบริโภคไดก็ตาม) จากนั้นจึงนําเรื่องเขาสูกระบวนการทางกฎหมาย โดยสํานักงานฯไมไดทํา

หนาที่ตรวจสอบเพื่อนําบริษัทที่กระทําความผิดเขาสูกระบวนการทางกฎหมายดวยตนเอง ถึงแมในมาตรา 

18(3) และ 18(4) ของ พ.ร.บ. แขงขันทางการคา พ.ศ.2542 จะระบุใหสํานักงานฯ มีอํานาจหนาที่ติดตาม

ความเคลื่อนไหว สอดสองพฤติการณของผูประกอบการ ตลอดจนทําการศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับ

สินคาและบริการเพื่อแนะแนวทางปองกันการใชอํานาจเหนือตลาดของผูประกอบการก็ตาม 

ท่ีผานมาเปนระยะเวลา 9 ป สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา ไดรับเร่ืองรองเรียน

ทั้งหมด 77 เรื่อง และมีเรื่องเดียวเทานั้นที่เขาสูกระบวนการดําเนินคดี สวนที่เหลือ 66 เร่ืองไดรับการ

พิจารณาแลวไมพบความผิด 3 เร่ืองกําลังอยูระหวางการดําเนินการของอนุกรรมการสอบสวน 6 เรื่องกําลัง

อยูระหวางการดําเนินการของอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ือง และที่เหลืออีก 1 เรื่องกําลังอยูระหวางการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง โดยสามารถแบงเรื่องรองเรียนตามประเภทของเรื่องรองเรียนไดดังนี้  

ตารางที่ 1: จํานวนเร่ืองรองเรียนแบงตามประเภทเรื่องรองเรียน 

ประเภทเรื่องรองเรียน จํานวน 
การปฏิบัติทางการคาที่ไมเปนธรรม 44 
การใชอํานาจเหนือตลาดอยางไมเปนธรรม 16 
การตกลงรวมกันจํากัดการแขงขัน 17 
ที่มา: กรมการคาภายใน 

 อยางไรก็ตาม ในประเทศที่มีการบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาอยางจริงจัง จะมีจํานวนเร่ืองที่

ถูกพิจารณาและมีบังคับใชกฎหมายมากกวานี้ ตัวอยางเชน ในรอบ 9 ปที่ผานมาเชนกัน Federal Trade 

Commission (FTC) ของสหรัฐอเมริกาไดบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคากับทั้งหมด 237 กรณี6 Korea 

Fair Trade Commission ของประเทศเกาหลีใตมีบังคับใชกับ 1,170 กรณี (โดย 720 กรณีในจํานวนนี้มีการ

ลงโทษโดยใหเสียคาปรับ ท่ีเหลือเปนการตักเตือน หรือสั่งใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)7  

 
                                                            
6 ที่มา: Competition Enforcement Database, เว็บไซต Federal Trade Commission (FTC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา, สามารถเขาถึงไดโดย
http://www.ftc.gov/bc/caselist/index.shtml , เขาถึงครั้งลาสุด 25 ก .ย . 2554. 
7 ที่มา: Statistical Year Book, เว็บไชต Federal Trade Commission (FTC) ของประเทศเกาหลีใต, สามารถเขาถึงไดโดย 
http://eng.ftc.go.kr/bbs.do?command=getList&type_cd=51&pageId=0303, เขาถึงครัง้ลาสุด 25 ก .ย . 2554. 
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4. สาระสําคัญของรางกฎหมาย 

เนื่องจาก พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 ไมเคยไดมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ

ภาวการณทางเศรษฐกิจและการพาณิชย ท่ีเปลี่ยนไป กอปรกับ ยังไมเคยบังคับใชไดอยางจริงจัง  

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง เม่ือป พ.ศ.2554 โดยราง พ.ร.บ.การแขงขัน

ทางการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  มีบทบัญญัติและแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 ใน

สาระสําคัญดังตอไปนี้ 

4.1 ใหมี “สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา” ท่ีเปนองคกรอิสระ และมีรายไดและทรัพยสินเพื่อ

การดําเนนิการเปนของตนเอง (มาตรา 15 และ 16) 

♦  กฎหมายปจจุบัน ใหจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาขึ้นในกรมการคาภายใน 

กระทรวงพาณิชย โดยมีอธิบดีกรมการคาภายในเปนเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชา

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน 

◊  รางกฎหมายใหม (มาตรา 15) ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาเปนหนวยงานของ

รัฐซึ่งมิไดเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ 

(มาตรา 16) สํานักงานอาจมีรายไดและทรัพยสินดังตอไปนี้ 1) รายไดหรือ

ผลประโยชนอันไดมาจากการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและ

สํานักงาน 2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคให 4) ดอก

ผลจากเงินหรือทรัพยสินของสํานักงาน 5) รายไดอื่นตามกฎหมายกําหนด ในสวน

ของเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐนั้นไดมาจากการหารือกันระหวางรัฐมนตรีกระทรวง

พาณิชยและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงพาณิชย เปนผู เสนอ

งบประมาณตอคณะรัฐมนตรี 

4.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการฯ (มาตรา 10) 

♦  กฎหมายปจจุบัน ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ระบุวา

กรรมการฯทั้งหมด อยางนอยแปดคน อยางมากสิบสองคนมีที่มาดังตอไปนี้ 

1) สภาหอการคาแหงประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเสนอชื่อ
สภาละอยางนอยสองคนแตไมเกินสามคน หลังจากนั้นใหรัฐมนตรีกระทรวง

พาณิชยเปนผูพิจารณาความเหมาะสม 
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2) กระทรวงพาณิชยและกระทรวงการคลังเสนอชื่อบุคคลจากภาคราชการ เอกชน 

หรือนักวิชาการ กระทรวงละอยางนอยสองคนแตไมเกินสามคน 

◊  รางกฎหมายใหม ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หารือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เพื่อ

เสนอช่ือคณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการสรรหาประกอบไปดวย 1) ผูที่เคยดํารง

ตําแหนงปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ จํานวนหาคน 2) ผูแทนสภาอุตสาหกรรม หนึ่งคน 3) ผูแทนสภาหอการคา 

หนึ่งคน 4) ผูแทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สองคน หนึ่งคนมา

จากสายนิติศาสตร หนึ่งคนมาจากสายเศรษฐศาสตรหรือบริหารธุรกิจ 5) ผูแทน

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หน่ึงคน 6) ผูแทนองคการเอกชนที่ไม

แสวงหากําไรทางธุรกิจ หนึ่งคน 7) ผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรม หนึ่งคน และใน

กรณี ท่ีไมสามารถหาไดครบจํานวนใหแต งตั้ งจากผู ท่ี เคยดํ ารงตําแหน ง

ปลัดกระทรวงหรือตําแหนงท่ีเทียบเทาในสวนราชการอื่นแทนจํานวนที่ขาด 

กรรมการสรรหาไมมีสิทธิ์ไดเสนอช่ือเปนกรรมการ ใหคณะกรรมการสรรหาไดรับ

คาตอบแทนและคาใชจายอื่นๆตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

4.3 ใหคณะกรรมการแขงขันทางการคาประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานซ่ึงมีที่มาจากการสรรหา 

ไมใชการแตงตั้ งโดยตําแหนง เชน รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัด

กระทรวงการคลัง เปนตน และไมควรมีผูท่ีเคยทํางานในภาคเอกชนเกินกึ่งหน่ึง (มาตรา 10) 

♦  กฎหมายปจจุบัน ใหมีคณะกรรมการแขงขันทางการคา ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชยเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนรองประธานกรรมการ 

ปลัดกระทรวงการคลัง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณทางนิติศาสตร 

เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร การบริหารธุรกิจหรือการบริหารราชการแผนดิน มี

จํานวนไมนอยกวาแปดคนแตไมเกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยตอง

แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหน่ึงเปนกรรมการ และให

เลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

◊  รางกฎหมายใหม กรรมการตองเปนผูที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมี

ความรู ความเขาใจ และมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณไมนอยกวาสิบหาป 

ในสาขาวิชานิติศาสตร พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร การเงิน อุตสาหกรรม การ



9 
 

บริหารธุรกิจหรือการบริหารราชการแผนดิน การคุมครองผูบริโภค หรือในสาขาอื่น

อันจะเปนประโยชนตอการกํากับดูแลการแขงขันทางการคา คณะกรรมการอาจ

ประกอบดวยกรรมการที่เคยทํางานในภาคเอกชนแตไมควรเกินกึ่งหน่ึง 

4.4 ใหรัฐวสิาหกิจอยูภายในบังคับกฎหมายนี้ยกเวนรฐัวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดต้ังเปนของตนเองเทาน้ัน 

(มาตรา 5) 

♦  กฎหมายปจจุบัน  พระราชบัญญัตินี้มิใหบังคับใชแกการกระทําของ […] 

  (2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

◊  รางกฎหมายใหม พระราชบัญญัตินี้มิใหบังคับใชแกการกระทําของ […] 

  (2) รัฐวิสาหกิจท่ีมีกฎหมายจัดตั้งเปนการเฉพาะ 

4.5 กําหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการใชพิจารณาเรื่องรองเรียนใหชัดเจน (มาตรา 9) 

♦  กฎหมายปจจุบัน ไมระบุกําหนดเวลา   

◊  รางกฎหมายใหม [คณะกรรมการ] พิจารณาเรื่องรองเรียนตามมาตรา 18 (5) ใหคณะกรรมการ

พิจารณาภายในเกาสิบวันนับจากวันที่ไดรับเอกสารจากผูรองเรียนครบถวน และ

ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบสองเดือน ทั้งนี้ หากพิจารณาไมแลวเสร็จให

คณะกรรมการขยายเวลาการพิจารณาอีกไมเกินหกเดือน   

4.6 ใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียและมีการจัดทํารายงานประจาํป (มาตรา 9) 

♦  กฎหมายปจจุบัน ไมมี 

◊  รางกฎหมายใหม (14) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียเพื่อพิจารณาทบทวนประกาศ 

 (15) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในแตละป พรอมทั้ง

วิเคราะหโครงสรางตลาดและสภาพการแขงขันทางการคาแบงตามประเภทธุรกิจ ให

มีการบันทึกมติประชุมไวในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ และสรุปรายงาน

การประชุมของคณะกรรมการไวในรายงานประจําป 

4.7 ขยายเวลาการนําคดีสูศาลในกรณีฟองเรียกคาเสียหาย (มาตรา 19) 

♦  กฎหมายปจจุบัน ถามินําคดีสูศาลภายในกําหนดหน่ึงปนับแตวันท่ีผูไดรับความเสียหายรูหรือควรจะ

ไดรูถึงเหตุดังกลาว ใหสิทธิในการนําคดีสูศาลเปนอันสิ้นไป 

◊  รางกฎหมายใหม ใหนําคดีสูศาลภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหายรูหรือควรจะไดรู

ถึงเหตุดังกลาว ใหสิทธิในการนําคดีสูศาลเปนอันสิ้นไป 
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4.8 เพิ่มโทษระวางในกรณีท่ีมีการรวมมือกันระหวางผูประกอบการเพื่อผูกขาดและลดการแขงขัน (มาตรา 

23) 

♦  กฎหมายปจจุบัน ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกลานบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

◊  รางกฎหมายใหม ระวางโทษจําคุกไมเกินหกป หรือปรับไมเกินสิบสองลานบาทหรือทั้งจําทั้งปรบั 

5. ประเด็นวิเคราะห 
 

5.1 ควรมีการกํากับดูแลรัฐวสิาหกิจทีม่ีกฎหมายจัดตัง้เปนของตนเองเชนกัน 

การที่ พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 ไมบังคับใชกับรัฐวิสาหกิจ อาจสงผลใหรัฐวิสาหกิจ

บางแหงที่ทําธุรกิจในตลาดเดียวกับเอกชน8 กระทําการคาผูกขาดและใชอํานาจเหนือตลาดไดโดยไมมี

ความผิด ซึ่งโดยหลักการแลว รัฐวิสาหกิจเหลานี้ยิ่งจะตองอยูภายใตการกํากับดูแล เพราะสวนใหญเก่ียวของ

กับบริการสาธารณูปโภคหรือสินคาอุปโภคบริโภคที่สําคัญ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง ขนสง ไฟฟา น้ําประปา การ

ติดตอสื่อสาร เปนตน  

ในปจจุบัน มีรัฐวิสาหกิจท่ีมีองคกรกํากับดูแลของตนเองอยูบางเชน การไฟฟานครหลวงที่อยูภายใต

การกํากับดูแลของ คณะกรรมการกิจการพลังงาน (กกพ.) ท้ังนี้ การที่รางกฎหมายใหมไดเสนอใหกฎหมาย

บังคับใชกับรัฐวิสาหกิจทุกประเภทยกเวนที่มีกฎหมายจัดตั้งเปนของตนเองนั้นเปนการริเริ่มที่ดี หากแตใน

ปจจุบันมีรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งเปนของตนเองอยูทั้งสิ้น 38 แหง9 ในจํานวนนี้ยังมีรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวของกับบริการสาธารณูปโภคซึ่งควรไดรับการกํากับดูแล แตยังไมมีองคกรกํากับดูแล เชน การประปา 

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย การรถไฟแหงประเทศไทย และ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ   

ดังนั้น หากจะยกเวนรัฐวิสาหกิจจากกฎหมายแขงขันทางการคา ก็ควรเลือกยกเวนรัฐวิสากิจที่มีหนวยงาน

กํากับดูแลมากกวารัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งเปนของตนเอง 

5.2 ไมมีแนวทางเกี่ยวกบัการวิเคราะหขอบเขตตลาดและการคาํนวณสวนแบงตลาดทีช่ัดเจน 

สาเหตุหน่ึงที่ทําให พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 ไมสามารถนํามาบังคับใชไดอยางจริงจัง

ถึงแมจะบัญญัติไวไดคอนขางครอบคลุม เปนเพราะขาดแนวทางการวิเคราะหขอบเขตตลาดเพื่อใชในการ

คํานวณสวนแบงตลาดที่ชัดเจน จึงทําใหบริษัทอาจอางวาตนมีสวนแบงตลาดนอยกวาที่เปนจริง และองคกร

ที่บังคับใชกฎหมายอาจไมมีกฎเกณฑมายืนยันความถูกตองของการคํานวณสวนแบงตลาด  

                                                            
8  ตัวอยางเชน บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
9 เปนพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด 26 แหง และเปนพระราชกฤษฎีกา 12 แหง ในจํานวนนี้มี การประปานครหลวง การประปาสวน
ภูมิภาค การไฟฟาฝายผลิต การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย การรถไฟแหงประเทศไทย 
และ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพรวมอยูดวย 



11 
 

5.3 เกณฑการกําหนดวาผูใดมีอํานาจเหนือตลาดนั้นคอนขางสูง เปนการเปดโอกาสใหบริษัททํา

ความผิดไดโดยไมเขาขายของ พ.ร.บ.  

 ตาม “ประกาศคณะกรรมการการแขงขันทางการคา เร่ือง หลักเกณฑการเปนผูประกอบธุรกิจซึ่งมี

อํานาจเหนือตลาด” ไดระบุวา ผูมีอํานาจเหนือตลาดจะตองมีสวนแบงตลาดตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปและมี

ยอดเงินขายในปที่ผานมาตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป หรือ เปนผูประกอบธุรกิจสามรายแรกที่มีสวนแบง

ตลาดรวมกันตั้งแตรอยละ 75 ขึ้นไป และมียอดเงินขายในปที่ผานมาตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป ซ่ึงลําพัง

จํานวนผูประกอบธุรกิจที่มีสวนแบงตลาดตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปน้ันมีนอยอยูแลว และหากตองมียอดเงิน

ขาย(ของเฉพาะผลิตภัณฑหนึ่งๆ)ในปที่ผานมาตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป จะทําใหจํานวนนอยลงไปอีก  

5.4 ไมมหีลักเกณฑท่ีชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาใหอนญุาตผูประกอบธรุกิจท่ีประสงคจะ

ควบรวมกิจการหรือกระทาํการผูกขาด 

ตามมาตรา 19 ของ ราง พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ไดระบุไววาใหผูประกอบ

ธุรกิจที่ประสงคจะกระทําตามมาตรา 26 (ควบรวมกิจการ) และ มาตรา 27 (กระทําการผูกขาด หรือลดการ

แขงขันตามที่กฎหมายระบุ) ใหขออนุญาตคณะกรรมการฯ และสามารถไดรับการอนุญาตไดหาก

คณะกรรมการเห็นวา “เปนประโยชนตอการสงเสริมการประกอบธุรกิจ โดยไมกอใหเกิดการแขงขันที่ไมเสรี

และไมเปนธรรม ไมเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจอยางรายแรง และไมกระทบประโยชนสําคัญอันควรมีควร

ไดของผูบริโภคสวนรวม” ซึ่งนอกจากน้ีแลว ก็ไมมีการระบุใหชัดเจนวาประโยชน หรือความเสียหายที่วานั้น

พิจารณาอยางไร และแนวทางการพิจารณาเพื่ออนุญาตน้ันคืออะไร (จนกระทั่งปจจุบันยังไมเคยมีประกาศฯ

วาดวยหลักเกณฑเรื่องควบรวมกิจการ) ความไมชัดเจนของกฎหมายเชนนี้สงผลใหคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการที่ถูกมอบหมายใหพิจารณาจะตองใชดุลยพินิจคอนขางมาก และอาจไมเปนผลดีหาก

คณะกรรมการมีความไมเปนอิสระหรือถูกแทรกแซงจากกลุมทุนผูกขาด 

5.5 บทบัญญัตมิไิดมุงเนนท่ีการปกปองสทิธิผูบรโิภค และความเปนธรรมตอผูบริโภคเทาทีค่วร 

ถึงแมวาโดยหลักการแลว รัฐจําเปนจะตองใหความเปนธรรมกับท้ังผูประกอบการและผูบริโภค แต

เนื่องจากในทางปฏิบัติ ผูประกอบการจะมีแรงจูงใจใหรักษาผลประโยชนของตนมากกวาผูบริโภคแตละราย 

ทั้งนี้เปนเพราะผลกําไรที่ผูประกอบการไดเปนผลกําไรรวมกอนใหญ สวนผลประโยชนที่ผูบริโภคแตละ

รายไดนั้น เปนเพียงสวนแบงจากผลประโยชนรวม ผูบริโภคแตละรายจึงอาจไมมีแรงจูงใจในการรักษา

ผลประโยชนของตน มากเทาๆ กับผูประกอบการ ดังนั้น หนาที่หลักของรัฐ หรือสํานักงานการแขงขันทาง

การคาคือการชวยดูแลความเปนธรรมใหกับผูบริโภคโดยรวมมากกวาปกปองผลประโยชนใหแกผูผลิต  
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ในปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาจะตรวจสอบการละเมิดกฎหมายในกรณีที่มี

การรองเรียนโดยผูประกอบการเทานั้น ไมพิจารณาเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค ทั้งที่ในความเปนจริงแลว

ความผิดตามกฎหมายแขงขันทางการคามีผลกระทบตอผูบริโภคโดยตรง  

5.6 คาปรบัไมสงูพอที่จะสามารถปองกันการฝาฝนกฎหมายได  

บทลงโทษของผูกระทําความผิดนั้นไมสูงพอที่จะสามารถปองกันการฝาฝนกฎหมายได กลาวคือ ใน

รางพ.ร.บ. การแขงขันทางการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  มาตรา 23 ไดกลาววาใหผูท่ีฝาฝนมาตรา 25 (ใช

อํานาจเหนือตลาด) มาตรา 26 (ควบรวมกิจการแลวเกิดการผูกขาด การคาไมเปนธรรม) มาตรา 28 (ใช

ความสัมพันธกับผูประกอบการในตางประเทศเพื่อจํากัดโอกาสของคูแขงในประเทศ) มาตรา 29 (กีดกันการ

ประกอบธุรกิจของธุรกิจอื่น) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และ ปรับไมเกินหกลานบาท หรือท้ังจําทั้ง

ปรับเทานั้น และสําหรับผูที่ฝาฝนมาตรา 27 (รวมมือกันเพื่อผูกขาดและลดการแขงขัน) จะตองระวางโทษ

จาํคุกไมเกินหกป และ ปรับไมเกินสิบสองลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับเทานั้น ซึ่งในความเปนจริงแลว ธุรกิจที่

ฝาฝนกฎหมายมีแนวโนมที่จะไดประโยชนจากการฝาฝนมากกวาคาปรับอยูมาก  

5.7 องคประกอบของคณะกรรมการนาจะไมเหมาะสม  

มาตรา 10 วรรคสอง ของรางกฎหมายฯ ระบุวา กรรมการตองเปนผูเชี่ยวชาญ หรือ มีประสบการณ

ไมนอยกวาสิบหาปในสาขานิติศาสตร พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร การเงิน อุตสาหกรรม การบริหารธุรกิจ

หรือการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงในทางปฏิบัติ กฎหมายแขงขันทางการคาเปนกฎหมายเฉพาะที่จําเปน

จะตองนําความรูทางดานกฎหมายและเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมมาวิเคราะหเทานั้น ดังน้ันการกําหนด

จํานวนสาขาความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการนั้นมีมากเกินความจําเปน และ สุดทายอาจจะทําใหไมได

คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญตรงสายอยางเพียงพอ 

6. ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะตอรางพ.ร.บ.การแขงขันทางการคา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... มีดังตอไปนี ้

6.1 ควรใหกฎหมายบังคับใชกับรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ยกเวนท่ีมีองคกรกํากับดูแลแลว 

6.2 ควรระบุแนวทางการวิเคราะหขอบเขตตลาด และแนวทางการคํานวณสวนแบงตลาดใหชัดเจน งายตอ

การนําไปปฏิบัติจริง โดยในระยะสั้น เนื่องจากสํานักงานฯยังขาดบุคลากรที่มีความชํานาญการ

วิเคราะหขอบเขตตลาดเชิงเทคนิค จึงควรระบุกรอบการวิเคราะหขอบเขตตลาดและวิธีการคํานวณ

สวนแบงตลาดที่ไมซับซอนแตชัดเจน เพื่อปองกันไมใหผูผลิตนําขอบเขตตลาดที่กวางจนเกินไปมาใช

เปนขออางใหตนพนผิด โดยอาจใชวิธีการกําหนดขอบเขตตลาดที่ไมซับซอนดังตอไปนี้ 
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◊ ตลาดหน่ึงๆ ครอบคลุมผลิตภัณฑเดียว (Single Product Market) เชน เบียรอยูในตลาดเบียร

เทานั้น ไมไดอยูในตลาดเดียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลอื่นๆ ทั้งนี้ ถึงแมการกําหนดขอบเขตตลาด

ดังกลาวจะเปนการกําหนดที่เขมงวด แตก็จะไมทําใหเกิดปญหา เพราะการมีสวนแบงตลาดสูงไมได

เปนความผิดในตัวมันเอง หากผูประกอบการไมไดกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. แขงขันทางการคา  

◊ การทดสอบความสัมพันธของราคา (Price-Correlation test) โดยสินคาที่อยูในตลาดเดียวกันมักจะมี

การขึ้น-ลง ของราคาไปในทิศทางเดียวกัน10  

◊ การทดสอบความแตกตางของราคา (Price Differences consideration) การที่สินคาที่อยูในตลาด

เดียวกันนั้นหมายความวาจะตองขายใหผูบริโภคกลุมเดียวกัน ซึ่งหากราคาตางกันมาก ก็อาจสรุป

ไดวาสินคาน้ันๆมีเปาหมายที่ลูกคาคนละกลุม หรือ คนละตลาดนั่นเอง 

ในระยะยาว สํานักงานฯ ควรพัฒนาการวิเคราะหขอบเขตตลาดใหแมยํามากขึ้น แตการ

วิเคราะหน้ีตองใชเครื่องมือทางเศรษฐมิติที่ซับซอน โดยในตางประเทศนิยมใช SSNIP test (Small 

but Significant Non-transitory Increase in Price หรือ การทดสอบความสามารถในการตรึงราคา) 

ซึ่งจะพิจารณาขอบเขตตลาดตามความสามารถในการใชทดแทนกันไดของสินคา ไมใชลักษณะทาง

กายภาพเพียงอยางเดียว11 อยางไรก็ตาม SSNIP test เปนการวิเคราะหในฝงของอุปสงค ซ่ึงในทาง

ปฏิบัติผูวิเคราะหยังจําเปนตองพิจารณาในฝงของอุปทานดวย โดยหลักๆคือตองวิเคราะหภาวะการ

กีดกันการเขามาของคูแขงท้ังจากในและนอกประเทศ12 (Barriers to Entry) วาสูงหรือไม หากมีสูงก็

อาจทําใหผูผลิตน้ันมีอํานาจเหนือตลาดสูงตามมา13 

การทํา SSNIP test จําเปนจะตองใชเครื่องมือทางเศรษฐมิติมาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับราคา 

ยอดขายและสวนแบงตลาดที่ละเอียดของทั้งบริษัทที่อยูในการพิจารณา และบริษัทที่ถือวาอยูในตลาด

เดียวกัน การวิเคราะหอยางละเอียดเชนนี้อาจจะไมสามารถทําไดในระยะสั้นเนื่องจากยังขาดบุคลากร

                                                            
10 แตการวิเคราะหสวนน้ีตองระวังการรวมสินคาที่ไมเก่ียวเขาไปดวย เน่ืองจากราคาสินคาตางๆมักจะขึ้น-ลงไปในทิศทางเดียวกันอยูแลว 
 
 
11 หลักการก็คือสินคาที่อยูในตลาดเดียวกันไมจําเปนตองเปนสินคาที่มีลักษณะกายภาพเหมือนกันแตจะตองเปนสินคาที่มีคุณสมบัติใชทดแทน
กัน ตัวอยางเชน หากเราสมมติวาขอบเขตตลาดของไมขีดไฟคือไมขีดไฟเทานั้น เราสามารถทดสอบวาตลาดของไมขีดไฟมีเพียงไมขีดไฟ
เทานั้นหรือไมโดยการลองขึ้นราคาไมขีดไฟดูใหสูงกวาตนทุน 10% หลังจากน้ัน ลองดูวายอดขายจะตกลงไปมากกวา 10% ไหม ถามากกวาก็
แปลวาควรจะนําสินคาทดแทนประเภทอื่นเขามารวมในตลาดดวย เชนไฟแช็คเปนตน การวิเคราะหนี้ตองใชวิธีการทางเศรษฐมิติ 
12 ตัวอยางของภาวการณกีดกันการเขามาของคูแขง เชน ผูผลิตจะตองขออนุญาตจากรัฐหรือไมและยากงายเพียงใด หรือ การลงทุนในธุรกิจ
นั้นๆตองมีเงินลงทุนตั้งตน (fixed cost) ที่สูงมากหรือไม เพราะหากสูงมากก็จะลดโอกาสการเขามาของคูแขง เปนตน แตในทางกลับกัน หาก
การเขามาของคูแขงเปนไปไดงาย ก็จะทําใหผูผลิตที่ผลิตอยูแลวไมกลาตั้งราคาสูงเกินจําเปนเพราะอาจเปนการสรางแรงจูงใจใหคูแขงเขามาได 
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ที่มีความชํานาญ แตในระยะยาว สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาจําเปนที่จะตองจัดหา

บุคลากรที่สามารถทําการวิเคราะหในแนวทางดังกลาวได  

6.3 ควรกําหนดขอบขายของผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาดใหครอบคลุมผูประกอบการที่อาจใช

อํานาจเหนือตลาดมากขึ้น และใหสํานักงานไดพิจารณาเฝาดูพฤติกรรมการแขงขันของผูประกอบการ

ที่เขาขายไมใชพิจารณากรณีท่ีมีการรองเรียนเพียงอยางเดียว  

การใชเกณฑผลิตภัณฑเดียวดังที่เสนอในขอ 6.2 เปนวิธีหนึ่งในการเพิ่มความครอบคลุมของคํา

จํากัดความเพราะจะทําใหสวนแบงตลาดของบริษัทหนึ่งๆเพิ่มขึ้น อีกทั้งควรลดเกณฑดานยอดขาย

สินคาใหต่ําลงถึงระดับท่ีอยางนอยครอบคลุมบริษัทใหญๆ14 ในหวงโซอุปทานของสินคาที่ใชประจําใน

ชีวิตประจําวัน (ตะกราสินคา) เชน นํ้าตาล น้ํามันพืช ขาวสาร นมสด ไขไก ผงซักฟอก โรงภาพยนตร 

โทรทัศน เคเบิ้ลทีวี การขนสง ฯลฯ ซ่ึงการใชตะกราสินคาเปนตัวนําในการหาเกณฑดานยอดขาย

นาจะใหเกณฑใหมที่เหมาะสม และพิจารณาผลประโยชนของผูบริโภคเปนท่ีตั้ง  

6.4 ใหมีหลักเกณฑที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาใหอนุญาตผูประกอบธุรกิจที่ประสงคจะควบรวม

กิจการหรือกระทําการผูกขาด เพื่อลดชองทางการแทรกแซงจากกลุมผลประโยชน โดยหลักเกณฑ

จะตองยึดหลักการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มอรรถประโยชนแกสังคม ไมใหผูบริโภคเผชิญกับภาวะ

สินคาราคาแพงขึ้น หรือ การจํากัดสินคาหลังควบรวมกิจการ  

ในแงของกฎหมาย ควรเพิ่มเติมเนื้อหาดังตอไปนี้ในมาตรา 26 ของ พ.ร.บ.แขงขันทางการคา 

◊ การควบรวมกิจการประเภทใดบางที่อยูภายใตการบังคับใชของกฎหมายนี้ เชน การควบรวมที่ทําให

บริษัทมีสวนแบงตลาดเกินรอยละ 50 และบริษัทมีมูลคารายไดในปที่ผานมาเกินกวามูลคาที่กําหนด 

ซ่ึงเกณฑนี้ควรจะมีบทบัญญัติขั้นต่ําเทียบเทากับการกําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาด 

◊ สํานักงานฯ จะตองตัดสินใจวาการควบรวมกิจการดังกลาวมีแนวโนมจะทําใหการแขงขันในตลาด

ลดลงอยางมีนัยสําคัญหรือไม (Substantial Lessening of Competition) โดยในทางปฏิบัติสามารถ

ใชวิธีการวิเคราะหคลายๆกับวิธีการหาขอบเขตตลาด เชน การวิเคราะห Barriers to Entry และ 

SSNIP test วาการรวมตัวจะเพิ่มความสามารถในการตรึงราคาของผูประกอบการมากไหม ซึ่งหาก

ไมพบวาจะทําใหการแขงขันในตลาดลดลงอยางมีนัยสําคัญก็สามารถอนุญาตใหควบรวมกิจการได 

◊ ในกรณีท่ี พบวาการควบรวมจะทําใหการแขงขันในตลาดลดลงอยางมีนัยสําคัญ สํานักงานฯ จะตอง

ตัดสินใจวาจะอนุญาตใหควบรวมหรือไม ซ่ึงควรอนุญาต หากการควบรวมจะทําใหเกิดประโยชนแก

                                                            
14 อาจใชเกณฑสวนแบงตลาดมาตัดสิน เชน สวนแบงตลาดมากกวารอยละ 50 หรือ สามบริษทัใหญที่มีสวนแบงตลาดมากกวารอยละ 75 โดย
หากตลาดใดไมมีผูผลิตที่มีสวนแบงตลาดตามเกณฑขางตนก็ไมจําเปนตองพจิารณา  
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ผูบริโภค เชนราคาต่ําลง คุณภาพสูงขึ้น เพิ่มทางเลือก หรือ ทําใหเกิดนวัตกรรมที่จะไมเกิดหากไมมี

การควบรวมนี้ โดยสํานักงานฯ ควรระบุเหตุผลของการอนุญาตดวย 

6.5 เพิ่มกําลังนักวิเคราะห นักวิจัย เพื่อใหสํานักงานแขงขันทางการคามีบทบาทในการติดตามความ

เคลื่อนไหวของผูประกอบการ (มาตรา 18 (3)) และทําการวิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช

อํานาจเหนือตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ (มาตรา 18 (4)) 

6.6 เพิ่มบทลงโทษใหสูงพอแกการเปนเครื่องมือปองกัน เพราะหากบทลงโทษไมสูงอาจทําให

ผูประกอบการยอมจายคาปรับเพื่อแลกกับการกระทําผิดกฎหมายได โดยบทลงโทษไมควรระบุเปน

จํานวนที่แนนอน แตควรระบุเปนสัดสวน ตัวอยางเชน ในสหราชอาณาจักรกําหนดใหคาปรับจากการ

ฝาฝนกฎหมายแขงขันทางการคามีมูลคาไมเกินรอยละ 10 ของรายไดรวมจากทั่วโลกของบริษัท หรือ

ในประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดใหคาปรับมีคาเปน 3 เทาของมูลคาความเสียหาย อยางไรก็ตาม ควร

ใหมีการลดหยอนคาปรับในกรณีที่มีการยอมรับผิดและใหความรวมมือกับสํานักงาน ซึ่งอาจจะเปนใน

รูปของการใหขอมูลของบริษัทตน และการใหขอมูลเบาะแสเกี่ยวกับการกระทําผิดของผูประกอบการ

อื่นๆ ท่ีอยูในระหวางการพิจารณา 

6.7 ไมควรใชการลงโทษทางอาญา ยกเวนในกรณีที่มีการฝาฝนกฎหมายและกอใหเกิดความเสียหายอยาง

รายแรง เพราะยากจะดําเนินคดีตอผูท่ีฝาฝนกฎหมาย เน่ืองจากตองพิสูจนจนสิ้นสงสัยตามสมควร 

6.8 ควรกําหนดองคประกอบและคุณสมบัติใหคณะกรรมการเปนผู มีความรูความเขาใจ หรือมี

ประสบการณไมนอยกวาสิบปในสาขานิติศาสตร เศรษฐศาสตร และ การคุมครองผูบริโภค อยางละ 3 

คน รวมทั้งหมด 9 คน เนื่องจากการพิจารณาเรื่องรองเรียนดานการแขงขันทางการคาตองใชความรู

ดานนิติศาสตร เศรษฐศาสตร และ การคุมครองผูบริโภค  สวนความเชี่ยวชาญทางดานอื่น ถึงแมอาจ

มีประโยชน แตก็ไมไดมีความจําเปนมากเทากับสามดานที่กลาวมาขางตน 

6.9 ควรปรับโครงสรางของคณะกรรมการสรรหาออกเปน 3 สวน สวนแรกมาจากผูที่เคยดํารงตําแหนง

ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จํานวน 

3 คน สวนท่ี 2 มาจากสายวิชาการ คือ คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและคณะนิติศาสตรของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐอยางละคน สวนที่ 3 มาจากผูแทนองคกรคุมครองผูบริโภคซึ่งมีผลงานเปนที่

ประจักษและดําเนินการมาไมต่ํากวา 10 ป จํานวน 2 คน รวมทั้งหมดมีกรรมการสรรหาทั้งหมด 7 คน  

 


