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ที่มาและสภาพปัญหาของกฎหมาย
และนโยบายการแข่งขันทางการค้า
ของประเทศไทย

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

1.1 บทนำ
หลักท ฤษฎีท างเศรษฐศาสตร์ช วี้ า่ การแข่งขันในตลาด
นั้นย่อมนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เนื่องจากผู้ที่สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด จะมีต้นทุนที่ต่ำที่สุดทำให้ได้เปรียบในการแข่งขัน
ในท างต รงกั น ข้ า ม การผู ก ขาดเ ป็ น บ่ อ เ กิ ด แ ห่ ง ค วาม
ไร้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพเ นื่ อ งจากผู้ ป ระกอบก ารไ ม่ จ ำเป็ น ต้ อ ง
ขวนขวายในการแข่งขัน จึงสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่าง
ไม่ต้องประหยัด เนื่องจากสามารถผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้น
ไปยังผู้บริโภคซึ่งไม่มีทางเลือกได้โดยการปรับขึ้นราคา
นอกจากนี้แล้ว ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง การ
ผูกขาดยังเป็นแ หล่งบ่มเพาะการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องจาก
กำไรจากการผูกขาดนั้นย่อมเป็นที่หมายปองของนักธุรกิจ
และนกั การเมืองกบั ข า้ ราชการประจำทม่ี อี ำนาจในการหยิบย น่ื
หรือปกป้องรักษาอำนาจผูกขาดในตลาดไว้ได้ ดังจะเห็นได้
ว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นหลายกรณีเกี่ยวข้องกับการ
ที่รัฐหยิบยื่นอำนาจผูกขาดให้แก่ภาคเอกชน เช่นในกรณี
ของสัมปทานในการประกอบธุรกิจต่างๆ มากมาย เช่น
ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจบริการขนส่งมวลชน ธุรกิจการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เหมืองแร่ เป็นต้น
โดยทวั่ ไปแล้วส ภาพการแข่งขันในตลาดในทางปฏิบตั ิ
นั้น ยังห่างไกลจากการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมเนื่องจาก
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เหตุผลสองประการ
ประการแรก กฎกติกาของภาครฐั อ าจจำกัดก ารแข่งขัน
ในตลาดด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่มิใช่เหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์
เช่น การกีดกันการลงทุนของบริษัทต่างชาติเพื่อให้การ
คุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศ เป็นต้น
ประการที่สอง ผู้ประกอบการแต่ละรายมีอำนาจ
ทางตลาดไม่เท่ากัน ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดต่างมี
ขนาดทตี่ า่ งกนั ทำให้ผ ปู้ ระกอบการทมี่ ขี นาดเล็กก ว่าอ าจถกู 
กลัน่ แกล้ง ไม่มโี อกาสทจ่ี ะแข่งกบั ผ ปู้ ระกอบการรายใหญ่ได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงต้องมีการพัฒนากฎหมาย
ที่จะดูแลกฎกติกาในการแข่งขันมิให้มีการผูกขาด หรือมี
พฤติกรรมทางการคา้ ท ไี่ ม่เป็นธ รรมทอี่ าจนำไปสกู่ ารผกู ขาด
ตลาดที่มิได้มาจากขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพที่แท้จริง หากแต่มาจากการใช้กลยุทธ์
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ที่เรียกกันว่า ‘กฎหมายแข่งขัน
ทางการค้า’
รายงานฉบับนี้จะศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการ
และการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในประเทศไทยว่ามีข้อ
จำกัดหรือจุดอ่อนอย่างไร เพื่อที่จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะ
แนวท างในก ารส่ ง เ สริ ม ใ ห้ มี ก ารแข่ ง ขั น ที่ เ ป็ น ธ รรมใ น
เศรษฐกิจไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคธรุ กิจไทย และชว่ ยลดปญ
ั หาการทจุ ริตค อร์รปั ชัน่ ท ี่
เกี่ยวข้องกับผลกำไรจากการผูกขาด
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1.2 กฎหมายแข่งขันทางการค้า
กฎหมายการแข่งขันทางการค้านั้นสามารถป้องกัน
พฤติกรรมผูกขาดที่ดำเนินการโดยภาคธุรกิจที่ประกอบ
การในเชิงพาณิชย์เท่านั้น ไม่สามารถป้องกันการผูกขาดที่
เกิดจากนโยบายหรือมาตรการของภาครัฐได้ เช่น การให้
อำนาจผูกขาดแก่รัฐวิสาหกิจ การให้สัมปทานผูกขาดแก่
ผู้ประกอบการเอกชน ตลอดจนการกำหนดกฎกติกาต่างๆ
ทีเ่ ป็นการจำกัดห รือก ดี กันก ารแข่งขันในตลาด ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ในหลักการแล้ว รัฐมีภารกิจในการดำเนินนโยบายเพื่อ
ผลประโยชน์ต่อสาธารณะมิใช่เพื่อผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
ดังนั้น พฤติกรรมของภาครัฐซึ่งอยู่ในรูปแบบของนโยบาย
และมาตรการที่หลากหลาย จึงม ิใช่การผูกขาดเพื่อแ สวงหา
กำไร และถึงแม้การผูกขาดของภาครัฐจ ะดำเนินก ารไปเพื่อ
กำไรล้วนๆ เช่น ในกรณีของการผูกขาดธุรกิจสลากกินแบ่ง
ของสำนักงานสลากกินแบ่ง การผูกขาดธุรกิจการผลิตบุหรี่
ของโรงงานยาสูบ หรือการผูกขาดการผลิตและการนำเข้า
ไพ่ของโรงงานไพ่ กำไรเหล่านั้นก็ถูกนำไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศ มิใช่เพื่อก ีดกันการแข่งขันในตลาด
อย่างไรกด็ ี หลายประเทศตระหนักว่า รากเหง้าข อง
ปัญหาการผูกขาดในเศรษฐกิจส่วนมากมาจาก กฎระเบียบ
ของภาครฐั จึงได้ม กี ารกำหนดกรอบภารกิจข องสำนักแ ข่งขัน
ทางการค้าให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบกฎกติกาของ
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ภ าครัฐด้วย โดยการให้อำนาจทางกฎหมายแก่สำนักแข่งขัน
ทางการค้า ในการเสนอความเห็นแก่รัฐบาลต่อ กฎระเบียบ
ตลอดจนนโยบายและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่มีการ
กำหนดขึ้นมาว่า มีความจำเป็นและเหมาะสมมากน้อย
เพียงใดเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสภาพการ
แข่งขันในตลาด
อนึง่ บางประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ให้ค วามสำคัญอ ย่างยงิ่ 
แก่การส่งเสริมการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมในตลาด จึง
ได้ ก ำหนดไว้ ใ นก ฎหมายว่ า ด้ ว ยก ารแข่ ง ขั น ท างการค้ า
ให้ผู้อำนวยการสำนักแข่งขันทางการค้ามีสถานภาพเทียบ
เท่ากับรัฐมนตรี และในการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง
ผู้อำนวยการฯ จะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ
ต่อกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และนโยบายต่างๆ ที่มี
การเสนอเข้าม าวา่ ม ผี ลดผี ลเสียอ ย่างไรตอ่ ส ภาพการแข่งขัน
ในตลาด
กฎหมายการแข่งขันท างการคา้ ได้เริม่ แ พร่ห ลายอย่าง
รวดเร็วในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1990 นั้น
เพียง 20 กว่าประเทศที่มีกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
แต่ในปัจจุบันมีกว่าร้อยประเทศที่มีกฎหมายฉบับนี้ ในปี
พ.ศ. 2542 ที่ประเทศไทยมกี ารประกาศใช้กฎหมายว่าด ้วย
การแข่งขันทางการค้า มีเพียงประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นที่
มีการตรากฎหมายดังกล่าวในเวลาที่ไล่เลี่ยกันหากแต่มีการ
ประกาศบังคับใช้ 1 ปีหลังจากนั้น
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ในปัจจุบัน เวียดนาม สิงคโปร์ และล่าสุดมาเลเซีย
ต่างก็มีกฎหมายดังกล่าวแล้ว การแพร่หลายอย่างรวดเร็ว
ของกฎหมายนแี้ สดงให้เห็นถ งึ ก ารทรี่ ฐั บาลในแต่ละประเทศ
ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการแข่งขันที่เสรี
และเป็นธรรมในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในเชิงเศรษฐกิจ

1.3 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นป ระเทศแรกในอาเซียนทมี่ กี ารบงั คับ
ใช้กฎหมายแข่งขันท างการค้าท ี่สมบูรณ์แ บบ คือ พ.ร.บ.การ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ซึ่งม ีบทบัญญัติทคี่ รบถ้วนใน
การป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการจำกัดหรือกีดกันการแข่งขัน
ที่เป็นมาตรฐานสากล ในอดีตก่อนหน้านั้น ประเทศไทยมี
กฎหมายทใี่ ช้เฉพาะในการควบคุมร าคาสนิ ค้าอ นั ได้แก่ พระ
ราชบัญญัตกิ ำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ.
2522 ซึ่งม วี ัตถุประสงค์ห ลักเพื่อค ุ้มครองผบู้ ริโภคจากความ
กดดันของภาวะเงินเฟ้อ (Inflationary Pressure) ซึ่งเกิดจาก
วิกฤติร าคาน้ำมันโลกครั้งที่ 2
สาระสำคัญของกฎหมายคือการห้ามพฤติกรรมที่
เป็นการผูกขาดหรือการตกลงร่วมกันเพื่อจำกัดการแข่งขัน
(Collusive Practices) ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดราคาสินค้า
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ที่สูงเกินควร แต่ก็มิได้มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวใน
ทางปฏิบัตแิ ต่อย่างใด เนื่องจาก มาตรา 31 ของกฎหมาย
ดังกล่าวกำหนดให้ก รมการค้าภ ายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายต้องประกาศอย่างเป็น
ทางการว่าธุรกิจใดเป็น ‘ธุรกิจที่ถูกควบคุม’ (Controlled
Business) และมาตรา 23 กำหนดให้มีการประกาศว่าส ินค้า
ใดเป็น ‘สินค้าควบคุม’ (Controlled Product) ก่อนที่จะมีผล
บังคับใช้กฎหมายได้ แต่เนื่องจากกฎหมายมิได้ก ำหนดหลัก
เกณฑ์ห รือแ นวทางในการกำหนดนยิ ามของ ‘ธุรกิจท ผี่ กู ขาด’
(Monopolistic Business) หรือส นิ ค้าท คี่ วรแก่ก ารควบคุมจ งึ 
ไม่มกี ารประกาศประเภทธรุ กิจห รือส นิ ค้าท ถี่ กู ค วบคุมในชว่ ง
20 ปีที่กฎหมายดังกล่าวมีการบังคับใช้ ยกเว้นในกรณีเดียว
คือ ธุรกิจข ายส่งน้ำแข็ง1
ในปี พ.ศ. 2534 สมั ย รั ฐ บาลข องน ายอ านั น ท์
ปันยารชุน ได้มีดำริให้มีการปรับปรุงกฎหมายการป้องกัน
การผูกขาดเพื่อที่จะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ในทาง
ปฏิบัติ และมกี ารร่าง พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
ขึ้นมาโดยใช้เวลาเพียง 8 เดือนในการได้รับการเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีในเดือนเมษายน พ.ศ. 2535 แต่ก ฎหมาย
ไม่สามารถผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติก่อนที่จะมีการ
1 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ สุธีร์ ศุภนิตย์ (2541) การคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ส่วนหนึ่งของ โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2540-2549) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

ยุบสภาในเดือนกันยายนปีเดียวกันนั้น หลังจากนั้นก็ไม่ได้
มีการผลักดันกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด จนกระทั่งในปี
พ.ศ. 2542 ภายใต้รัฐบาล นายชวน หลีกภ ัย จึงได้มีการตรา
กฎหมายดังกล่าว
พ.ร.บ.การแข่ ง ขั น ท างการค้ า พ.ศ. 2542 มี ข้ อ
กำหนดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นการจำกัดการแข่งขันที่เป็น
มาตรฐานสากล อันได้แก่
• การควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่
มี ‘อํานาจเหนือตลาด’ (Abuse of Dominance) ไม่
ให้ใช้อำนาจในการกีดกันหรือจํากัดการแข่งขัน ใน
มาตรา 25
• การควบคุมก ารควบรวมธุรกิจ (Merger Control) เพื่อ
ที่จะป้องกันมิให้เกิดการรวมธุรกิจระหว่างคู่แข่งเพื่อ
ผูกขาดตลาด ในมาตรา 26
• การควบคุมมิให้ผู้ประกอบการสองรายขึ้นไปทําการ
ตกลงร่วมกันเพื่อที่จะจํากัดหรือกีดกันการแข่งขันใน
ตลาด (Collusive Practice) หรือ ‘ฮั้ว’ กันในมาตรา
27
• การควบคุมม ใิ ห้ธ รุ กิจม พี ฤติกรรมทางการคา้ ท ไี่ ม่เป็น
ธรรม (Unfair Trade Practice) อันม ผี ลทำให้เกิดค วาม
เสียหายแก่ธุรกิจอื่นๆ ในมาตรา 29 มาตรานี้มุ่งเป้า
ไปในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกอบการขนาด
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ย่อมที่มักตกเป็นเบี้ยล่างในการประกอบธุรกรรมกับ
ค คู่ า้ ท ขี่ นาดใหญ่ ซึง่ อ าจกำหนดเงือ่ นไขในการคา้ ขาย
ที่มลี ักษณะเป็นการเอาเปรียบ
นอกจากนี้แล้ว มาตราดังกล่าวมีบทบัญญัติ
ที่ค่อนข้างกว้าง จึงมักถูกมองว่าเป็นมาตรา ‘ครอบ
จักรวาล’ ที่มีไว้เพื่อที่จะให้ความยืดหยุ่นแก่สำนัก
แข่งขันทางการค้าในการกำกับควบคุมพฤติกรรม
ทางการคา้ ท ไี่ ม่พ งึ ป รารถนาทไี่ ม่เข้าข า่ ยมาตรา 25-27
ดังที่ได้ก ล่าวมาแล้ว
พ.ร.บ.การแข่งขันท างการคา้ ข องไทย มีผ ลบงั คับใช้ก บั
การประกอบการและกิจกรรมทางธุรกิจทุกประเภท ยกเว้น
(1) รัฐวิสาหกิจ (2) สหกรณ์และสหกรณ์การเกษตร และ
(3) หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ธุรกิจอื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ปัจจุบันยัง
ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจใดที่ได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้
กฎหมายนอกเหนือจ ากที่ระบุไว้
เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายการแข่งขันทางการค้าใน
ต่างประเทศ พบว่ามีข้อยกเว้นในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ
กฎหมายไทยยกเว้นในสว่ นของรฐั วิสาหกิจ ซึง่ ไม่มกี ารยกเว้น
ไม่ว า่ จ ะเป็นกฎหมายของอนิ โดนีเซีย เวียดนาม หรือส งิ คโปร์
ก็ดี แต่มีการกำหนดข้อยกเว้นให้แก่ ‘พฤติกรรม’ ทางการค้า
ทีผ่ ทู้ ถี่ กู ก ล่าวหาสามารถพสิ จู น์ได้ว า่ เป็นการดำเนินก ารตาม

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

กฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ใน
การกำกับด ูแล ซึ่งข ้อยกเว้นดังก ล่าวนั้น ทั้งร ัฐวิสาหกิจและ
ธุรกิจเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน

1.4 ผลการดำเนินงานของสำนักแข่งขันทางการค้า
ประเทศไทยมกี ารบงั คับใช้ พ.ร.บ.การแข่งขันท างการ
ค้า พ.ศ. 2542 มาแล้วเป็นเวลากว่า 11 ปี หากแต่ยังไม่
เคยมีการกล่าวโทษหรือดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบการแม้แต่
รายเดียว จึงอาจกล่าวได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
ประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
ข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการแข่งขัน
ทางการค้าไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและผล
การพิจารณาปัญหาที่มีการร้องเรียนโดยคณะกรรมการ
แข่งขันทางการค้าแต่อย่างใด มีเพียงตารางที่แสดงจำนวน
เรื่องที่มีการร้องเรียนสะสมในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาทั้งหมด
77 เรือ่ งตามทปี่ รากฏในรปู ภาพที่ 1.4.1 จะเห็นได้ว า่ จ ำนวน
เรื่องร้องเรียนที่แสดงในเว็บไซต์ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553
มีเพียงเรื่องเดียวต่อปี ซึ่งหากมคี วามเป็นจริงต ามนั้น ย่อม
แสดงว่าประชาชนและธุรกิจได้หมดความเชื่อถือในองค์กร
และกฎหมายฉบับน ี้แล้ว จึงไม่ต้องการเสียเวลาที่จะมาร้อง
เรียนเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีการดำเนินการใดๆ
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ที่จะแก้ปัญหาหรือเยียวยากรณีท ี่มีการร้องเรียนใดๆ
ผลการดำเนินง านของสำนักแ ข่งขันท างการคา้ ไทยไม่
สามารถเปรียบเทียบได้กับผลงานของสำนักแข่งขันทางการ
ค้าของอินโดนีเซีย ที่มีชื่อว่า KPPU ซึ่งถ ือกำเนิดขึ้นในเวลา
ทีใ่ กล้เคียงกบั ส ำนักแ ข่งขันท างการคา้ ข องไทย พบวา่ KPPU
รับเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นทุกป ี และในปี พ.ศ. 2552 มีเรื่อง
รูปภาพที่ 1.4.1  จำนวนเรื่องร้องเรียน
พ.ศ. 2542-2554 (เดือนกุมภาพันธ์)
ที่มา: เว็บไซต์สำนักแข่งขันทางการค้า http://www.dit.go.th/otcc/upload.
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน.pdf
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ร้องเรียนถึง 733 ราย และมีการดำเนินการพิจารณากรณี
ร้องเรียนแล้วเสร็จ 35 เรื่อง2
จากจำนวนเรือ่ งทมี่ กี ารรอ้ งเรียนเข้าม าทงั้ หมดในชว่ ง
ปี พ.ศ. 2542-2552 มี 52 เรื่องที่สำนักงานฯ ระบุว่า ‘ยุติ
ไปแล้ว’ ตามที่ปรากฏในตารางที่ 1.4.1 ด้านล่าง แต่กลับ
ไม่มีรายละเอียดใดๆ ว่ากรณีเหล่านี้มีการยุติอย่างไร และ
ผลการวินิจฉัยของกรรมการเป็นอย่างไร และมีการใช้ข้อมูล
ใดในการพิจารณา แม้รายละเอียดข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็น
‘ข้อมูลพื้นฐาน’ ที่สาธารณชนควรที่จะรับรู้ และเป็นข้อมูล
ที่สำนักแข่งขันทางการค้าทั่วไปแสดงไว้ในรายงานประจำปี
(ซึง่ ส ำนักแ ข่งขันท างการคา้ ไม่เคยมกี ารจดั ท ำแม้แต่ค รัง้ เดียว
ในอดีตจวบจนปัจจุบัน)
ตารางที่ 1.4 .1 สถิติการร้องเรียนช่วงปี พ.ศ. 2542 -2552
ที่มา: เว็บไซต์สำนักแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2552
¨Ó¹Ç¹àÃ×èÍ§·ÕèÁÕ¡ÒÃÃŒÍ§àÃÕÂ¹·Ñé§ËÁ´
- ÂØµÔä»áÅŒÇ
- µÔ´µÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³
- µÔ´µÒÁ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
- ÃÍàÊ¹Í¡ÃÃÁ¡ÒÃ
- ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
- ÍÂÙ‹ã¹¢Ñé¹¡ÒÃÊ×ºÊÇ¹â´ÂÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ

74
52
5
2
10
1
4

2 KPPU Annual Report 2009. www.english.kppu go.id/wpcontent/uploads/2010/04/performance_report_2009.
pdf
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การที่สำนักงานฯ ไม่มีผลงานแต่อย่างใด ทำให้มี
บทความที่ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาของการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าจำนวนหนึ่ง
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ สุณพี ร ทวรรณกุล (2549)3 เห็น
ว่าประเด็นปัญหาหลักเกิดจากโครงสร้างของกรรมการที่สุ่ม
เสีย่ งตอ่ ก ารแทรกแซงของทงั้ ก ารเมืองและกลุม่ ผ ลประโยชน์
ธุรกิจ รายงานดังก ล่าวได้บ ันทึกไว้ว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2542
-2549 ซึง่ เป็นเวลา 7 ปีน นั้ คณะกรรมการแข่งขันท างการคา้
มีการประชุมท ั้งส ิ้นเพียง 12 ครั้ง โดย 4 ครั้งแ รกเกิดขึ้น
ในช่วงปีแรกภายในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย แม้รัฐบาลใน
สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย จะมีการประชุมของคณะ
กรรมการฯเป็นร ะยะๆ แต่ผ ลการวนิ จิ ฉัยท งั้ ก รณีข องโทรทัศน์
เคเบิล ยูบีซี และเหล้าพ่วงเบียร์ที่มีการร้องเรียนเข้ามา
ก็ยังเป็นที่เคลือบแคลงใจของสาธารณชนตามที่จะกล่าว
ในรายละเอียดในส่วนต่อไป
ต่อม าในสมัยรัฐบาลซึ่งมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินว ัตรเป็น
นายกรัฐมนตรี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2544 ปรากฏว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่เคยมีการเรียกประชุม
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเลยแม้แต่ครั้งเดียว และ
ไม่มีการคัดเลือกกรรมการชุดใหม่เมื่อกรรมการชุดเดิมหมด
วาระลงเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 จนกระทั่งเดือน
3 การผูกขาดทางธุรกิจกับการเมือง เอกสารในการสัมนาวิชาการ
ประจำปี พ.ศ. 2549 สถาบันวิจัยเพื่อก ารพัฒนาประเทศไทย
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เมษายน พ.ศ. 2545 ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงเล็ก
น้อยจงึ ม กี ารคดั เลือกกรรมการฯชดุ ใหม่แ ละเริม่ ม กี ารประชุม
และหลังจากนั้นจ วบจนเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 เป็นเวลา
4 ปีมีการประชุมอ ีกเพียง 4 ครั้งหรือป ีละครั้งเท่านั้น4
ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์
ในสมัยรัฐบาลทักษิณ มิได้ให้ความสำคัญแก่คณะกรรมการ
แข่งขันทางการค้าแต่อย่างใด แต่กลับให้คณะอนุกรรมการ
ที่ดำเนินการในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนดำเนินการใน
กรณีที่มีแรงกดดันจากสาธารณชน เช่น ในกรณีของเรื่อง
ค้าป ลีก เป็นต้น ในขณะที่คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
มิได้มีการผลักดันให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอของคณะ
อนุกรรมการให้เกิดผ ลอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด
การที่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สมัยนั้นดูเหมือนจะ
ไม่ใส่ใจกับงานด้านการป้องกันการผูกขาดก็ไม่น่าแปลกใจ
เนื่องจากนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในตลาด
ซึง่ ม สี ว่ นแบ่งต ลาดสงู ขณะทรี่ ฐั มนตรีแ ละทปี่ รึกษารฐั มนตรี
บางรายกม็ ีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดใหญ่
ในชว่ งของรฐั บาลปฏิวตั ขิ อง พลเอกสรุ ย ทุ ธ์ จุล านนท์
ซึ่งมี นายเกริกไกร จีระแพทย์ ซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวง
พาณิชย์ เป็นช่วงที่มีการประชุมบ่อยครั้งขึ้น คือ 3 ครั้ง
4 ข้อมูลร วบรวมจากรายละเอียดเกีย่ วกบั ม ติท ปี่ ระชุมค ณะกรรมการ
แข่งขันทางการค้า
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ในช่วงเวลา 16 เดือน และในช่วงเวลาดังกล่าว ก็ม ีการออก
ประกาศเกณฑ์การมีอำนาจเหนือตลาดหลังจากที่ล่าช้ามา
เป็นเวลา 8 ปี และมีการเสนอให้มีการยกเลิกข้อยกเว้นที่
ให้แก่รัฐวิสาหกิจ หากแต่การแก้ไขกฎหมายยังดำเนินการ
ไม่เสร็จสิ้นก่อนที่รัฐบาลจะหมดวาระ
ต่อมาในช่วงรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งมี
นางพรทิวา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ก็
มีการประชุมเพียงปีละครั้งเช่นเดิมโดยไม่มีผลงานที่เป็น
รูปธรรมแต่อ ย่างใด
ในช่วงแรกที่สำนักงานฯ เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.
2542 – 2543 นัน้ ได้ม กี ารพจิ ารณาการรอ้ งเรียนการผกู ขาด
ที่เป็นที่สนใจของสาธารณชน 4 กรณี คือ
1) กรณีก ารผกู ขาดธรุ กิจโทรทัศน์ร ะบบบอกรบั ส มาชิก
(UBC)
2) กรณีก ารบงั คับการขายพว่ งสนิ ค้า (Tied-sale) ของ
เหล้ากับเบียร์ (เบียร์ช ้าง)
3) กรณีก ารคา้ ท ไี่ ม่เป็นธ รรม (Unfair Trade Practices)
ในธุรกิจการค้าปลีก และ
4) กรณีการบังคับมิให้ผู้ค้าปลีกขายสินค้าของคู่แข่ง
(Exclusive Dealing) ในตลาดสินค้ารถจักรยานยนต์
ในกรณีของการผูกขาดธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับ
สมาชิก (UBC) นั้น ผูบ้ ริโภคร้องเรียนต่อคณะกรรมการฯ ว่า
UBC ใช้อ ำนาจการผกู ขาดในตลาดโดยการคดิ ค า่ บ ริการทสี่ งู 
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เกินควรหลังจากการควบรวมกิจการ ซึ่งคณะอนุกรรมการ
ที่ถูกแต่งตั้งให้ศึกษากรณีร้องเรียนรายงานว่า UBC เป็นผู้
ที่มีอำนาจเหนือตลาดและได้ใช้อำนาจเหนือตลาดดังกล่าว
ในการจำกัดทางเลือกของผู้บริโภคและมีพฤติกรรมปรับขึ้น
ราคาทางอ้อม แม้ UBC จะเสนอทางเลือกให้ผ บู้ ริโภค โดย
ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจราคาสูง (Gold Package)
และแพ็คเกจราคาตำ่ ก ว่า (Silver Package) แต่แ พ็คเกจราคา
ต่ำกว่ามีจำนวนช่องรายการน้อยมากเมื่อเทียบกับแพ็คเกจ
ราคาสูง ทำให้ผู้บริโภคต้องซื้อแพ็คเกจราคาแพงเนื่องจาก
มีรายการที่เป็นที่นิยม เช่น รายการกีฬา ภาพยนตร์ (Super Sport ESPN HBO Cinemax) และ ข่าว (CNN BBC)
เป็นต้น
แม้รายงานของคณะอนุกรรมการฯ จะชี้ว่า บริษัทฯ
มีพฤติกรรมที่เป็นการจำกัดหรือกีดกันการแข่งขันที่เสรีและ
เป็นธ รรม แต่ค ณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ณ เวลานั้น
เ พี ย งมี ม ติ ใ ห้ องค์ ก ารสื่ อ สารม วลชนแ ห่ ง ป ระเทศไทย
(อสมท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาปรับ
อั ต ราค่ า บ ริ ก ารแ ละอ อกใ บอ นุ ญ าตก ารป ระกอบธุ ร กิ จ
โทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก ทบทวนอัตราค่าบริการที่
เหมาะสมของ UBC เท่านั้น5 ซึ่ง อสมท. ก็ม ิได้ดำเนินก าร
เพื่อปรับปรุงอัตราค่าบริการแต่อย่างใด ซึ่งก็ไม่เป็นสิ่งที่
5 ดูร ายละเอียดการศกึ ษาใน รายงานของคณะอนุกรรมการศกึ ษาฯ
กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจโทรทัศน์ร ะบบบอกรับเป็นสมาชิก
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น่าแ ปลกใจ เพราะ อสมท. ได้ร บั ผ ลประโยชน์ส ว่ นแบ่งร ายได้
จากค่าสมาชิกที่ UBC เรียกเก็บจากผใู้ช้บริการในอัตราร้อย
ละ 6.5 จึงไม่มีแรงจูงใจใดๆ ทีจ่ ะปรับลดอัตราค่าบ ริการ
ส่วนกรณีการบังคับขายพ่วงสินค้า (Tied-sale) สุรา
ขาวกบั เบียร์ช า้ งซงึ่ ม ี บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ถูกกล่าวหานั้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
พบว่า มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามีการใช้อำนาจเหนือตลาด
จริง โดยผู้ผลิตสุรามีพฤติกรรมการขายพ่วงเบียร์ให้แก่
ตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าจำหน่าย ซึ่งเป็นการกระทำที่
ละเมิดบทบัญญัตมิ าตรา 25 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะ
กรรมการแข่งขันท างการคา้ ย งั ม ไิ ด้ป ระกาศกำหนดนยิ ามของ
ผู้มี ‘อำนาจเหนือตลาด’ มาตรา 25 จึงไม่สามารถบังคับใช้
มาตราดังกล่าวได้
อนึ่ง มาตรา 8 แห่ง กฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
ทางการค้า กำหนดให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
กำหนดเกณฑ์ต า่ งๆ ทีต่ อ้ งใช้ในการบงั คับใช้ก ฎหมายซงึ่ ค ณะ
กรรมการฯมไิ ด้ด ำเนินก ารแต่อ ย่างใดจนกระทัง่ ม าในยคุ ข อง
รัฐมนตรีเกริกไกร จีร ะแพทย์ ช่วงรัฐบาลปฏิวัตจิ ึงม ีการออก
กฎเกณฑ์ บางส่วนดังนี้
มาตรา 8 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไป
นี้
(2) ประกาศกำหนดส่วนแบ่งตลาดและยอดเงิน
ขายของธุรกิจใดที่ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในเกณฑ์
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ดังกล่าวเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด
(ประกาศเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อปี พ.ศ. 2550)
(4) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บหรือนำ
สินค้าไปเป็นต วั อย่างเพือ่ ต รวจสอบหรือต รวจวเิ คราะห์
ตามมาตรา 19 (3) (ยังไม่ได้ด ำเนินการ)
(5) ออกประกาศกำหนดสว่ นแบ่งต ลาด ยอดเงิน
ขาย จำนวนทุน จำนวนหุ้น หรือจำนวนสินทรัพย์ต าม
มาตรา 26 วรรคสอง (ยังไม่ได้ด ำเนินการ)
(7) ออกประกาศกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธี
การ และเงือ่ นไขในการขออนุญาตกระทำการรวมธรุ กิจ
หรือร ว่ มกนั ล ดหรือจ ำกัดก ารแข่งขันต ามมาตรา 35 (ยัง
ไม่ได้ดำเนินก าร)
(11) กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
งานตามพระราชบญ
ั ญัตนิ ี้ (กำหนดระเบียบวา่ ด ว้ ยการ
รับเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อปี
พ.ศ. 2550)
สำหรับกรณีการพิจารณาพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมในธุรกิจค้าปลีก อันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี
2540 ทำให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Discount Store) ของ
ไทยได้ตกเป็นธุรกิจข องต่างชาติ เช่น Tesco Lotus (สหราช
อาณาจักร), Carrefour (ฝรั่งเศส), Big-C (ฝรั่งเศส), และ
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Tops (เนเธอร์แลนด์) ซึ่งร้านค้าปลีกต่างชาติเหล่านี้มีการ
แข่งขันก ันเองค่อนข้างรุนแรงรวมทั้งแ ข่งขันก ับ Department
Store ของไทย โดยวฒ
ั นธรรมทางธรุ กิจบ างอย่างของรา้ นคา้ 
ปลีกต า่ งชาติก อ่ ให้เกิดค วามแตกแยกระหว่างผปู้ ระกอบการ
(Suppliers) เช่น การบงั คับให้ล งทะเบียนในแผนงานการสง่ เสริม
ด้านราคา (Mandatory Enrollment in Price Promotion
Schemes) การให้ส ทิ ธิพ เิ ศษสำหรับก ารปฏิบตั ติ อ่ ผ ลิตภัณฑ์
พื้นบ้าน และการเก็บค่าธรรมเนียมที่หลากหลาย เช่น ค่า
ธรรมเนียมนำสินค้าเข้าขายในห้าง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ถูก
กล่าวหาว่าเป็นพ ฤติกรรมการค้าท ไี่ม่เป็นธรรม
ในกรณีน ี้ จากแรงกดดันข องสงั คม คณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้าได้ออก ‘จรรยาบรรณของอุตสาหกรรม
การคา้ ป ลีก (Retail Industry Code of Ethics)’ ตามขอ้ ร อ้ ง
เรียนของผปู้ ระกอบการ (Suppliers’ Complaints) หากแต่ใน
ทางปฏิบตั ิ จรรยาบรรณดงั ก ล่าวมไิ ด้ม ผี ลในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมของผปู้ ระกอบการแต่อ ย่างใด เนือ่ งจากไม่มคี วาม
ชัดเจนเพียงพอในการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ
กรณีส ุดท้าย ถือเป็นคดีท ี่มีความสำคัญ (Landmark
Case) คื อ เ ป็ น ก รณี แรกที่ ค ณะก รร มก ารฯพ บว่ า มี ก าร
ละเมิดกฎหมาย และตัดสินใจดำเนินคดีกับบริษัทผลิตรถ
จักรยานยนต์เอกชนรายใหญ่ คือ บริษัท เอ พี ฮอนด้า ที่มี
ส่วนแบ่งตลาดจักรยานยนต์กว่าร้อยละ 80 ซึ่งถูกกล่าวหา
ว่าม พี ฤติกรรมทเี่ ป็นการกดี กันก ารแข่งขันโดยการบงั คับม ใิ ห้
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ตัวแทนจำหน่ายของตนเองขายสินค้าของคู่แข่ง (Exclusive
Dealing)
สิง่ ท นี่ า่ ส นใจกค็ อื พฤติกรรมดงั ก ล่าวได้ร บั ก ารตคี วาม
ว่าเป็นการละเมิดมาตรา 29 ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ค้าที่ไม่เป็นธ รรม แทนทีจ่ ะเข้าข่ายการละเมิดมาตรา 25 ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจเหนือตลาด ทั้งๆ ที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่า ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายนี้มีส่วนแบ่งตลาดกว่า
ร้อยละ 80 ซึง่ ถ อื ว่าเป็นผ มู้ อี ำนาจเหนือต ลาด คณะกรรมการฯ
ได้ให้เหตุผลในการเลือกที่จะใช้มาตรา 29 ว่า เนื่องจาก
บทบัญญัติในมาตรา 25 ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้จากการ
ที่ยังไม่มีคำจำกัดความของผู้มีอำนาจเหนือตลาดตามที่
ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ การตัดสินใจดังกล่าวทำให้เกิด
คำถามวา่ กรณีน แี้ ตกตา่ งจากกรณีข ายสรุ าพว่ งเบียร์อ ย่างไร
และเหตุใดในกรณีแ รกคณะกรรมการฯ จึงม ไิ ด้เลือกใช้ม าตรา
29 เช่นเดียวกับกรณีนี้ ทำให้เกิดข้อครหาว่ามีการเลือก
ปฏิบัตใินการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างไรก็ดี ต่อมาสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่ง
ไม่ฟ อ้ งโดยให้เหตุผลวา่ ก ระบวนการในการสอบสวนผดิ ข น้ั ต อน
เนื่ อ งจากไ ม่ มี ก ารแ ต่ ง ตั้ ง อ นุ ก รรมการส อบสวนต ามข้อ
กำหนดของมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2542 คณะกรรมการแข่งขันท างการคา้ ม คี วามเห็นแ ย้ง
ว่า คณะกรรมการฯมีอำนาจตามกฎหมายในการชี้ขาดข้อ
พิพาทโดยไม่จ ำเป็นต อ้ งดำเนินก ารผา่ นอนุกรรมการสบื สวน
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สอบสวนและได้ย นื่ เรือ่ งให้ค ณะกรรมการกฤษฎีกาพจิ ารณา
ในปี พ.ศ. 2550 ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ยืนผล
การพจิ ารณาของสำนักงานอยั การสงู สุด ทำให้ส ำนักแ ข่งขัน
ทางการค้าต้องดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนใหม่ ใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
ได้ม มี ติส ง่ เรือ่ งให้อ ยั การสงั่ ฟ อ้ ง บริษทั เอ พี ฮอนด้า อีกค รัง้
แต่สำนักงานอัยการสูงสุดไม่รับฟ้อง ซึ่งคณะกรรมการฯจะ
ดำเนินการในการทำความเห็นแย้ง
โดยสรุปแล้ว การพิจารณาคดีการแข่งขันของคณะ
กรรมการการแข่งขันทางการค้าที่ผ่านมา มีอุปสรรคปัญหา
นานาประการ ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้ ผู้วิจัยคาดว่ามาจาก
การ ‘ไม่เอาจริง’ ของฝ่ายการเมืองที่มักมีผลประโยชน์ร่วม
กับภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมักเป็นนายทุนที่อยู่เบื้องหลัง
พรรคการเมื อ งข นาดใ หญ่ ทุ ก พ รรค ทำให้ก ารบั ง คั บ ใช้ 
กฎหมายไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการไม่ออก กฎกติกาที่จำเป็นในการบังคับใช้กฎหมาย
การไม่ป ระชุมท ำให้ม เี รือ่ งคา้ งคาจำนวนมาก การดำเนินก าร
สอบสวนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ส่งผลให้
ความพยายามในการดำเนินค ดีท างกฎหมายแก่ผ กู้ ระทำผดิ 
ไม่ป ระสบความสำเร็จ ตลอดจนการเลือกปฏิบตั ใิ นการบงั คับ
ใช้กฎหมาย ส่งผลให้ผู้ร้องเรียนต้องได้ร ับความเดือดร้อน
หัวข้อต อ่ ไปจะศกึ ษาถงึ ป ระเด็นป ญ
ั หาในการบงั คับใช้
กฎหมายแข่งขันท างการค้าในรายละเอียด
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สภาพปัญหาของการบังคับใช้กฎหมาย
การแข่งขันทางการค้าไทย
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ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัญหาความล้มเหลวในการ
บังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าเกิดจากปัจจัยที่หลาก
หลายซึ่งเชื่อมโยงกัน โดยรากเหง้าของปัญหาเกิดมาจาก
ร ปู แ บบขององค์กรทไี่ ม่ป ลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง
และการครอบงำของธุรกิจขนาดใหญ่ เมื่อคณะกรรมการ
แข่งขันท างการคา้ ถ กู อ ำนาจเหล่าน คี้ รอบงำ กฎหมายฉบับน ี้
และสำนักงานแข่งขันทางการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่บังคับ
ใช้กฎหมายนี้ก็ไม่ได้รับการเหลียวแล ทั้งในด้านการพัฒนา
กฎระเบียบที่จำเป็นในการบังคับใช้กฎหมาย งบประมาณ
และบุคลากร
ในขณะเดียวกัน บทบัญญัติ ของกฎหมายแข่งขัน
ทางการค้าก็ยังมีจุดอ่อนบางประการ แม้จะไม่ใช่อุปสรรค
ต่อก ารบงั คับใช้ก ฎหมายฉบับน ใี้ นภาพรวม แต่ก เ็ ป็นป ระเด็น
ที่ควรจะได้รับการแก้ไขเพื่อที่ให้การบังคับใช้กฎหมายการ
แข่งขันท างการคา้ ม คี วามสมบูรณ์ม ากขนึ้ เช่น ข้อย กเว้นท ใี่ ห้
แก่ร ัฐวิสาหกิจ บทลงโทษทางอาญาที่ไม่เหมาะสมกับความ
ผิด และกรอบภารกิจข องสำนักแ ข่งขันท างการคา้ ทีย่ งั จ ำกัด
เฉพาะการกำกับค วบคุมพ ฤติกรรมการผกู ขาดของภาคธรุ กิจ
เป็นต้น ซึ่งจ ะมีการกล่าวถึงในรายละเอียดดังต่อไปนี้
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2.1 ปัญหาในเชิงองค์กร
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายที่มัก
มีปัญหาในการบังคับใช้ในประเทศที่ภาคธุรกิจและภาค
การเมืองมีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจการเมือง เนื่องจาก
กฎหมายฉบับน มี้ งุ่ เป้าไปสกู่ ารควบคุมพ ฤติกรรมการผกู ขาด
ของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีอำนาจตลาดสูง ซึ่งมักเป็นธุรกิจที่
มีเส้นสายทางการเมือง ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักแข่งขัน
ทางการค้าทั่วไปจึงมีสถานภาพที่เป็นองค์กรอิสระจากฝ่าย
บริหาร ซึ่งขึ้นต รงต่อรัฐสภา
หนังสือ Competition Policy As a Dimension of Economic Policy: A Comparative Perspective6 ซึง่ จ ดั พ มิ พ์โดย
Industry Canada ได้ก ำหนดคุณลักษณะขององค์กรบริหาร
นโยบายการแข่งขันท ี่มีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้
1. มีค วามเป็นอ สิ ระ โดยปลอดจากแรงกดดันท างการ
เมืองในการที่จะทำการสืบสวนสอบสวน หรือกำหนดบท
ลงโทษเมื่อเห็นว่าเหมาะสม
2. มีห ลักก าร กฎเกณฑ์ และขนั้ ต อนทีช่ ดั เจน โปร่งใส
และเปิดเผยแก่ส าธารณชน นอกจากนแี้ ล้ว ควรมกี ารตพี มิ พ์
6 Anderson, Robert D. and Khosla, Dev S. (1995),
“Competition policy as a Dimension of Economic Policy”,
Occasional Paper Number 7 , Ottawa, Canada: Industry
Canada Publications.
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และเผยแพร่หลักการและผลของการใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินแ ต่ละคดีอีกด้วย
3. มีระบบการคานอำนาจและตรวจสอบ (Check
and Balances) ซึง่ ในหลายประเทศจะอาศัยก ารแยกอำนาจ
หน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน (Investigative) ออกจาก
อำนาจหน้าที่การพิจารณาคดี (Adjucative) และมีขั้นตอน
ของการอุทธรณ์ไปยังศาลยุติธรรมในกรณีที่ต้องอาศัยการ
ตีความของกฎหมาย
4. มีอำนาจทางกฎหมายที่จะแทรกแซงหน่วยงาน
กำกับด แู ลเฉพาะรายอตุ สาหกรรม เช่น กรมไปรษณียโ์ ทรเลข
(ควบคุมความถี่) กรมการขนส่งทางบก สำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ สำนักงานคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ เมื่อเห็นว่าการกำกับดูแลของ
หน่วยงานเหล่านี้ไม่โปร่งใส หรือมีลักษณะที่เป็นการจำกัด
การแข่งขันในตลาดโดยไม่จำเป็น
5. มี ส่ ว นร่ ว มใ นก ารก ำหนดแ นวน โยบายท าง
เศรษฐกิจของชาติที่จะมีผลกระทบต่อระบบและโครงสร้าง
ของการแข่งขันในตลาด
จากคุณลักษณะทั้ง 5 ข้อดังกล่าว สำนัก แข่งขัน
ทางการค้ามเีพียงข้อ 3 เท่านั้น โดยยังขาดความเป็นอิสระ
จากการเมือง ขาดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบังคับใช้
กฎหมายที่โปร่งใส และยังไม่มีบทบาทในการกำหนดแนว
นโยบายของประเทศแต่อ ย่างใด สำหรับในประเด็นข องการ
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แทรกแซงหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะรายอุตสาหกรรมนั้น
แม้ก ฎหมายวา่ ด ว้ ยการแข่งขันท างการคา้ ไม่ได้ให้การยกเว้น
แก่สาขาอุตสาหกรรมที่มีกฎหมายและหน่วยงานการกำกับ
ดูแลเฉพาะกิจอยู่แล้ว แต่ในทางปฏิบัติ สำนักแข่งขันทาง
การค้าก็หลีกเลี่ยงที่จะพิจารณากรณีร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
ธุ ร กิ จ ใ นส าขาอุ ต สาหกรรมเ หล่ า นี้ เช่ น ใ นอ ดี ต ที่ มี ก าร
ร้องเรียนเรื่อง บริการเคเบิลทีวี สำนักแข่งขันทางการค้าก็
โอนเรือ่ งดงั ก ล่าวไปให้อ งค์การสอื่ สารมวลชน ซึง่ เป็นเจ้าของ
สัมปทานและเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ
วิทยุโทรทัศน์ในทางปฏิบัติก่อนที่จะมีการตั้งองค์กรกำกับ
ดูแลเฉพาะกิจขึ้นมาภายหลัง
จากคุณลักษณะทั้ง 5 ประการดังกล่าว ผูว้ ิจัยมีความ
เห็นว่าความเป็นอิสระขององค์กรจะเป็นปัจจัยที่สำคัญ
ที่สุด เพราะการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการผูกขาดที่มี
ประสิทธิภาพนั้น จะต้องปลอดจากการครอบงำของอำนาจ
ทางการเมือง โดยทวั่ ไปแล้วห น่วยงานกำกับด แู ลการแข่งขัน
ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีลักษณะที่เป็นองค์กรอิสระที่มี
อำนาจกึ่งต ุลาการ (Quasi-judiciary)
ในประเทศเยอรมนีจ ะมหี น่วยงานทเี่ ป็นอ งค์กรอสิ ระ
ที่มีอำนาจกึ่งตุลาการ ที่เรียกว่า Federal Cartel Office
(Bundeskartellamt) ถึงแ ม้ร ฐั มนตรีจ ะมอี ำนาจในการให้การ
ยกเว้นในกรณีภาวะฉุกเฉิน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การใช้
อำนาจดงั ก ล่าวจะมนี อ้ ยมาก และในกรณีท รี่ ฐั มนตรีต อ้ งการ
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ที่จะเปลี่ยนแปลงคำตัดสินขององค์กรอิสระฯ จะมีคณะ
กรรมการที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีอย่างละเอียดและ
ทำการเผยแพร่ผ ลการวนิ จิ ฉัยต อ่ ส าธารณชน คณะกรรมการ
ดังกล่าวเรียกว่า German Monopoly Commission
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน Federal Trade Commission ของส หรั ฐ อเมริ ก า และ Commission de la
Concurrence ของฝรั่งเศสก็มีสถานภาพเป็นองค์กรอิสระ
เช่นเดียวกัน ในกรณีข องประเทศญี่ปุ่น Japan Fair Trade
Commission ก็เป็นหน่วยงานอิสระแต่จะสังกัดสำนักนายก
รัฐมนตรี
หน่วยงานปอ้ งกันการผกู ขาดในประเทศอตุ สาหกรรม
ใหม่หรือประเทศทก่ี ำลังพฒ
ั นามกั จะเริม่ จากการเป็นหน่วยงาน
ราชการ ดังเช่น ในกรณีของประเทศไทยที่สังกัดกระทรวง
พาณิชย์ หรือในกรณีข องเกาหลีใต้ท ี่ Korea Fair Trade Commission (KFTC) เป็นส ว่ นหนึง่ ข อง Economic Planning Board
เดิมท ี่เมื่อมีการก่อต ั้งในปี พ.ศ. 2523 เป็นต้น แต่ต ่อมาในปี
พ.ศ. 2537 หน่วยงานดังก ล่าวได้แปลงสภาพมาเป็นองค์กร
อิสระโดยที่ผู้อำนวยการของหน่วยงานดังกล่าวมีตำแหน่ง
เที ย บเ ท่ า กั บ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การก ระทรวง และต่ อ ม า
ในปี พ.ศ. 2539 ขัน้ ต ำแหน่งข องผอู้ ำนวยการได้ร บั ก ารปรับ
ให้สูงขึ้นเทียบเท่ากับร ัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ความเป็นอิสระโดยแท้จริงนั้น จะต้องมีความเป็น
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อิสระทางด้านการเงินด้วย เพราะองค์กรกำกับดูแลที่ต้อง
พึ่งพางบประมาณจากหน่วยราชการอื่นๆ ย่อมไม่มีความ
เป็นอ สิ ระจากหน่วยงานราชการนัน้ ๆ ตัวอย่างเช่น ประธาน
คณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่น มักเป็นอดีต
ข้าราชการกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นหลักประกันว่า คณะ
กรรมการดังกล่าวจะได้รับงบประมาณที่เพียงพอ นอกจาก
นีแ้ ล้ว กระทรวงการคลังม กั ส ง่ เจ้าห น้าทีม่ าประจำสำนักงาน
คณะกรรมการเป็นจ ำนวนมากอกี ด ว้ ย องค์กรอสิ ร ะฯจงึ ค วร
ที่จะมีรายได้เป็นของตนเองบ้างส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจมาจาก
การเก็บค่าธรรมเนียมในการสืบสวนสอบสวนพฤติกรรมที่
เป็นการจำกัดการแข่งขันจากผู้ที่กระทำผิดกฎระเบียบจริง
หรือจากค่าปรับในกรณีที่ผู้ประกอบการฝ่าฝืนคำสั่งของ
คณะกรรมการฯ
อนึง่ ในรายงาน ‘การคมุ้ ครองผบู้ ริโภค’ ของเดือนเด่น
นิคมบริรักษ์ และ สุธ ีร์ ศุภนิตย์ (2541)7 ได้เสนอให้มีการ
จัดต งั้ ส ำนักแ ข่งขันท างการคา้ ท เี่ ป็นอ งค์กรอสิ ระแก่ก ระทรวง
พาณิชย์ หากแต่ในยุคและสมัยนั้น รูปแบบองค์กรที่เป็น
อิสระยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าใดนัก และกฎหมายการ
แข่งขันท างการค้าก็ยังไม่เป็นทรี่ ู้จักในวงกว้าง จึงไม่มีหน่วย
งานอื่นใดที่จะช่วยผลักดันให้เกิดองค์กรดังกล่าวขึ้นมา
สุดท้ายแล้ว สำนักแ ข่งขันทางการค้าจ ึงเป็นเพียงหน่วยงาน
7 อ้างแล้ว
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ในสังกัดของกระทรวงซึ่งเป็นผู้เสนอร่างกฎหมาย ซึ่งก็คือ
กระทรวงพาณิชย์น ั่นเอง
การที่สำนักแข่งขันทางการค้าเป็นหน่วยงานภายใต้
กระทรวงนนั้ แม้จ ะมขี อ้ จ ำกัดท มี่ คี วามเสีย่ งตอ่ ก ารแทรกแซง
ทางการเมือง แต่โครงสร้างของคณะกรรมการที่กำหนดขึ้น
มายิ่งทำให้สำนักงานฯ มีความเสี่ยงต่อการถูกครอบงำโดย
กลุ่มผลประโยชน์ท างธุรกิจอีกด้วย
มาตรา 6 กำหนดให้มีคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า ประกอบด้วย
1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
กรรมการ
2) ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นรองประธานกรรมการ
3) ปลัดก ระทรวงการคลัง
4) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทาง
นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชย ศาสตร์ การบริหารธุรกิจ
หรือก ารบริหารราชการแผ่นดิน มีจ ำนวนไม่น อ้ ยกว่าแ ปดคน
แต่ ไ ม่ เ กิ น สิ บ ส องค นซึ่ ง ค ณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง โดยต้ อ ง
แต่งต งั้ จ ากผทู้ รงคณ
ุ วุฒภิ าคเอกชนไม่น อ้ ยกว่าก งึ่ ห นึง่ เป็น
กรรมการ
5 ) อธิ บ ดี ก รมก ารค้ า ภ ายในเ ป็ น ก รรมการแ ละ
เลขานุการ
การแ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามว รรคห นึ่ ง ใ ห้ เ ป็ น ไ ป

33

34

การปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎ
กระทรวงดังกล่าวกำหนดดังนี้
ข้อ 1 กรรมการจะต้อง
• สำเร็จก ารศกึ ษาไม่ต ำ่ ก ว่าป ริญญาตรีห รือเทียบเท่าใน
สาขา นิติศาสตร์ เศรษฐศาตร์ พาณิชย ศาสตร์ และ
ทำงานหรือเคยทำงานที่ต้องใช้ความรู้ดังกล่าวมา
ไม่น ้อยกว่า 5 ปี
• รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า
รองอธิบดีหรือเทียบเท่า
• เป็นหรือเคยเป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอำนาจ
จัดการธุรกิจไม่น ้อยกว่า 5 ปี
ข้อ 2 ในการเสนอชื่อให้
• สภาหอการค้าแ ละสภาอตุ สาหกรรมเสนอรายชอื่ แ ห่ง
ละ 5 ชื่อเพื่อให้ สนง. ตรวจสอบคุณสมบัตใิห้ รมว.
พาณิชย์คัดเลือก 2-3 คน
• กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์เสนอชื่อ
แห่งละ 2-3 คน เพื่อให้ รมว. พาณิชย์เสนอชื่อเป็น
กรรมการ
จากบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อบังคับของกฎ
กระทรวงดงั ก ล่าวจะเห็นได้ว า่ ค ณะกรรมการแข่งขันท างการ
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ค้าไทยนั้นมีโอกาสที่จะถูกครอบงำโดยทั้งฝ่ายการเมือง
เนือ่ งจากมรี ฐั มนตรีก ระทรวงพาณิชย์เป็นป ระธานกรรมการ
และฝา่ ยธรุ กิจเนือ่ งจากกฎกระทรวงกำหนดให้ส ภาหอการค้า
และสภาอุตสาหกรรมเป็นผู้เสนอชื่อกรรมการ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติ ประธาน รองประธาน เลขาธิการ หรือร องเลขาธิการ
ของทั้งสองสภาจะเป็นผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมการ จึงมีโอกาส
เป็นไปได้สูงว่าผู้บริหารเหล่านี้จะมาจากธุรกิจขนาดใหญ่
โดยเฉพาะในกรณีของสภาอุตสาหรรม ตามที่ปรากฏใน
ตารางที่ 2.1.1
นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการแต่ละชุดมีวาระการ
ดำเนินงานเพียง 2 ปี เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลมักมีผลต่อ
การเปลี่ยนชุดคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหลัง
จากที่ครบวาระการดำเนินงานด้วย ดังนั้นคณะกรรมการฯ
จึงมีความเปราะบางมาก (Vulnerable) เนื่องมาจากอิทธิพล
ทางการเมือง
โครงสร้างกรรมการแข่งขันท างการคา้ ด งั ก ล่าวแตกตา่ ง
จ ากโ ครงสร้ า งที่ เ ป็ น ส ากล โดยทั่ ว ไปแ ล้ ว กรรมการ
แข่งขันทางการค้าจะประกอบด้วยนักเศรษฐศาสตร์และ
นักกฎหมายจากสถาบันอุดมศึกษา หรือบริษัทที่ปรึกษา
ทางก ฎหมายเ ป็ น ห ลั ก มิ ใช่ ตั ว แทนจ ากภ าคธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี 
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวอย่างเช่น ในกรณีข องประเทศญปี่ นุ่ คณะกรรมการ
แข่งขันทางการค้าจะประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่ง
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เป็นอดีตข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และกรรมการอีก
4 คน ประกอบด้วย นักกฎหมายจากสำนักกฎหมายเอกชน
อดีตอัยการสูงสุดของเขต Naha อาจารย์คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนาโกย่า และอาจารย์คณะวิศวกรรม ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี หรือในกรณี
ของคณะกรรรมการแข่งขันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา
ก็จะประกอบด้วยนักกฎหมายทั้ง 5 คน ประกอบด้วย
อาจารย์คณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Columbia และ
Georgetown นักก ฎหมายจากสำนักกฎหมายเอกชน 2 คน
และอดีตนักกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคอีก 1 คน
การที่กรรมการแข่งขันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา
ล้วนประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสืบเนื่องมาจาก
สหรัฐอเมริกามีการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้ามา
เป็นเวลานาน และมคี ดีค วามจำนวนมากทำให้ม นี กั ก ฎหมาย
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมและ
กฎหมายการแข่งขันท างการค้าจำนวนมาก
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ตารางที่ 2.1.1 โครงสร้างกรรมการแข่งขันทางการค้า 2553 - 2555

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ป)

กรรมการโดยตำแหน่ง

2. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (รป)

กรรมการโดยตำแหน่ง

3. ปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการโดยตำแหน่ง

4. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ  

ประธานกรรมการ บมจ.
กันยงอีเลคทริก

5. นางพรนภา ไทยเจริญ

กรรมการบริษัท เบเคอร์ แอนด์
แม็คเค็นซี่ จำกัด

6. นายธนวรรธน์ พลวิชัย

คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอหารค้าไทย

7. นายเชิดชัย ขันธ์นะภา

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

8. นายกฤษฎา  อุทยานิน

ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง

9. นายสาธิต รังคสิริ

อธิบดีกรมสรรพากร .

10. นายฉัตรชัย บุญรัตน์

รองประธานสภาหอการค้า (ประธาน
กรรมการบริษัทมาลีสามพราน)
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11. นายสมเกียรติ อนุราษฎร

รองประธาน สภาหอการค้า
(บริษัท Span นำเข้า ส่งออก
อาหารทะเล)

12. ว่าที่ รอ.จิตร์ ศิรธรานนท์

รองเลขาธิการสภาหอการค้า
(บริษัท IT )

13. นายมังกร ธนสารศิลป์

รองประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (บริษัท ไลอ้อน
(ประเทศไทย) )

14. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (อดีตผู้บริหาร บมจ.
ปูนซีเมนต์ไทย)

15. นายสมมาต ขุนเศษฐ

รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (บริษัท
แพนเอเซีย เครือสหพัฒนพิพูลย์)

16. อธิบดีกรมการค้าภายใน

กรรมการโดยตำแหน่ง

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ กับ สุณีพร ทวรรณกุล (2549)
ได้ว ิเคราะห์ส ายสัมพันธ์ท างธุรกิจข องคณะกรรมการแข่งขัน
ทางการค้าแ ละคณะกรรมการกลางว่าด้วยการกำหนดราคา
สินค้าและบริการทั้งในอดีตและปัจจุบัน (แต่งตั้งเมื่อเดือน
พฤษภาคม ปี 2547) พบวา่ กรรมการแข่งขันท างการคา้ บ างทา่ น
มีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับธุรกิจที่อาจมี
พฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม จากการศึกษาวิจัยและการ
ร้องเรียนที่ผ่านมาในอดีต พบลักษณะดังนี้
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• นายบดินทร์ อัศวาณิช ย์ กรรมการแข่งขันทางการค้า
ปี 2543 และปี 2547 ดำรงตำแหน่งก รรมการบริษัท
กฎหมายซี เ มนต์ ไ ทยแ ละเ ป็ น นิ ติ ก รใ หญ่ บริ ษั ท
ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึง่ เคยถกู ร อ้ งเรียนเกีย่ ว
กับก ารกำหนดราคาปนู ซีเมนต์ร ว่ มกบั ผ ปู้ ระกอบการ
รายอื่นโดยการนัดกันหยุดการผลิตเพื่อการซ่อม
บำรุง
• ร้อยโทสุชาย เชาว์วิศิษฐ์ (อดีตอธิบดีกรมการค้า
ภายใน) ซึ่ งเ ป็ น เ ลขานุ ก ารค ณะก รรมการแข่งขัน
ทางการค้า โดยตำแหน่งในปี 2543 มีการพิจารณา
ประเด็นการผูกขาดธุรกิจโทรทัศน์เคเบิล ซึ่งมีการ
ร้องเรียนเรือ่ งการกำหนดอตั ราคา่ ธ รรมเนียมสมาชิก
รายเดือนทสี่ ูงเกินควร ในขณะทรี่ ายงานของสุริยะใส
แ ละร จิ ต ก นก (2545) 8 ระบุ ว่ า ร้ อ ยโ ทสุ ช ายเ ป็ น
กรรมการบริษัท เซเว่นอีเลฟเว่น บริษัทในเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ด้วย
• นายทวี บุตรสนุ ทร กรรมการกลางวา่ ด ว้ ยการกำหนด
ราคาสินค้าและบริการในปี 2543 ขณะนั้นดำรง
8 สุริยะใส กตะศิลา และ รจิตกนก จิตม ั่นชัยธรรม การผูกขาดทาง
ธุรกิจก บั ก ารเมือง การสร้างแนวรว่ มในการผลักด นั น โยบายแข่งขัน
ทางการค้า รายงานนำเสนอต่อ ธนาคารโลก
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ตำแหน่งก รรมการบริษัทท ีซซี ี โฮลดิ้ง (บริษัทล ูกของ
กลุ่มแ สงโสม) (จากรายงานของสุริยะใสและรจิตกนก
ปี 2545) ในขณะที่มกี ารพิจารณากรณีการร้องเรียน
เรื่องการขายพ่วงสุราขาวกับเบียร์ของบริษัทในเครือ
• ดร.วัชระ พรรณเชษฐ์ กรรมการแข่งขันทางการค้า ปี
2545 และปี 2547 เป็นกรรมการของบริษัทเมเจอร์
ซีนเีพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในขณะทมี่ ีเรื่องร้อง
เรียนเรื่องการที่โรงภาพยนตร์กำหนดราคาค่าตั๋วชม
ภาพยนตร์ร่วมกัน
นอกจากนี้แล้ว การศึกษาดังกล่าวยังแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ที่ถูกร้องเรียนกับ
การเมือง โดยมีกรรมการหรือเครือญาติของผู้ถือหุ้นใหญ่
ดำรงตำแหน่งท างการเมืองอกี และมกี ารบริจาคเงินแ ก่พ รรค
ไทยรักไทยซึ่งเป็นร ัฐบาล ณ เวลานั้นด้วย ตามทปี่ รากฏใน
รูปที่ 2.1.1 ตัวอย่างเช่น
• กลุ่ม เจริญโภคภัณฑ์ มีน ายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นท ี่
ปรึกษารัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลัง (นายสมคิด
จาตุศ รีพ ทิ กั ษ์) และนายวฒ
ั นา เมืองสขุ ซึง่ เป็นล กู เขย
นายสุเมธ เจียรวนนท์ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ปี 2545-46 รัฐมนตรีกระทรวง
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พาณิชย์ปี 2547 และในปี 2548 ดำรงตำแหน่ง 2
ตำแหน่ง คือ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม (เดือน
มีนาคม) และรฐั มนตรีก ระทรวงการพฒ
ั นาสงั คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (เดือนสิงหาคม)
• กลุม่ บ ริษทั ในเครือส รุ ามหาราษฎรของตระกูลส ริ วิ ฒ
ั น
ภักดี มีน ายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท
สุรามหาราษฎร เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำสำนักน ายกรฐั มนตรีแ ละผชู้ ว่ ยรฐั มนตรีว า่ การ
กระทรวงการคลัง และนายไชยยศ สะสมทรัพย์
(ลูกเขยนายสุเมธ เตชะไพบูลย์) เคยดำรงรัฐมนตรี
ช่วยวา่ การกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ นายไชยยศ
สะสมทรัพย์ เป็นผ ู้บริจาคเงินให้กับพรรคไทยรักไทย
โดยมยี อดเงินบ ริจาคให้ท กุ เดือนตงั้ แต่เดือนมกราคม
2544 จนกระทั่งถึงเดือนตุลาคม 2549 เป็นที่น่า
สังเกตว่า นายเจริญ สิริวัฒนภักดีแ ละครอบครัว ไม่
เคยมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี หรือที่ปรึกษารัฐมนตรี
อย่างเป็นท างการ และไม่เคยปรากฏรายชื่อผ บู้ ริจาค
ให้กับพรรคการเมือง แต่ก็เคยประกอบธุรกิจกับอดีต
นายกรัฐมนตรีทักษิณ9 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตระกูล
9 นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภกั ดี ได้ซ อื้ ห นุ้ บริษทั เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์
แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท ์ จำกัด จาก บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่
จำกัด (มหาชน) ผูถ้ อื ห นุ้ ใ หญ่ใ นสมั ปทานศนู ย์ป ระชุมแ ห่งช าติส ริ กิ ติ ิ์
เมื่อต้นป ี 2545 (สุริยะใสและรจิตกนก, 2545)
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สิริวัฒนภักดีไม่ต้องการแสดงออกถึงสายสัมพันธ์
ทางการเมืองเท่าใดนัก
• บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำกัด ซึง่ เคยมกี าร
ร้องเรียนเกีย่ วกบั ก ารผกู ขาดบริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่
จากการบังคับขายพ่วงเครื่องโทรศัพท์กับบริการเลข
หมายโทรศัพท์ในราคาที่สูงมาก ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ
บมจ. ชินคอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีบุตรและเครือญาติของ
อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ เป็นผู้ถือห ุ้น
• บริษทั บจ. ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส มีต ระกูลม หากจิ ศ ริ ิ
เป็นผ ู้ถือหุ้นใหญ่ ในขณะทนี่ ายประยุทธ มหากิจศิริ
เป็นร องหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ปี 2544-2549
• บมจ. ซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามี
การดำเนินการเพื่อมิให้ผู้จำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
ในต่างประเทศ ประกอบธุรกรรมกับร้านเช่าวิดีโอใน
ประเทศไทยทเี่ กิดข อ้ พ พิ าทเรือ่ งแฟรนไชส์ก บั บ ริษทั ฯ
มีตระกูลมาลีนนท์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในขณะที่ นาย
ประชา มาลีน นท์ ดำรงตำแหน่งเป็น รมช.กระทรวง
คมนาคม ปี 2544-45 รมช.กระทรวงมหาดไทย ปี
2547-48 รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยว
และการกีฬา ปี 2548

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

โดยสรุปแ ล้ว จะเห็นได้ว่าผปู้ ระกอบการทเี่ป็นบริษัท
ขนาดใหญ่มีเส้นสายโยงใยกับทั้งผู้ดูแลกติกาการแข่งขัน
โดยตรงและกบั น กั การเมือง อาจทำให้ป ระชาชนตงั้ ข อ้ ส งสัย
ว่าผ ทู้ ำหน้าทีก่ ำกับด แู ลการแข่งขันในตลาดมสี ว่ นได้ส ว่ นเสีย
กับก รณีพ พิ าท จะทำหน้าทีป่ กป้องผลประโยชน์ข องผบู้ ริโภค
ได้อย่างเต็มค วามสามารถและเป็นธรรมหรือไม่
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รูปภาพที่ 2.1.1 ผังภาพการทับซ้อนของผลประโยชน์
ของกรรมการคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
ที่มา: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ สุณีพร ทวรรณกุล (2552)
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นายวิรุฬ เตชะไพบูลย
นายทวี บุตรสุนทร*

บ. ในเครือสุรามหาราษฎร

รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ

บ. ในเครือเจริญโภคภัณฑ

นายบดินทร อัศวาณิชย

บ. ในเครือปูนซีเมนตไทย

(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)

(นายธนินทร เจียรวนนท)

(ทรัพยสินพระมหากษัตริย)

นายไชยยศ สะสมทรัพย
นายธนินทร เจียรวนนท
นายวัฒนา เมืองสุข
รอยเอกสุชาติ เชาววิศิษฐ

กลุมรัฐวิสาหกิจ

(กระทรวงการคลัง)

บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
(ตระกูลชินวัตร)

ดร.ทักษิณ ชินวัตร

บจ. ควอลิตี้ คอฟฟ โปรดักทส

นายประยุทธ มหากิจศิริ

(ตระกูลมหากิจศิริ)

บมจ. ซีวีดี อินเตอรเนชั่นแนล

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

(ตระกูลมาลีนนท)

นายประชา มาลีนนท

บมจ. ปคนิค คอรปอเรชั่น

นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน

บมจ. เมเจอรซี นีเพล็กซ, บ. EGV

ดร.วัชระ พรรณเชษฐ

บจ. ไทยฮอนดาแมนูแฟคเจอริ่ง

นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ

(ตระกูลลาภวิสุทธิสิน)

ดร.วัชระ พรรณเชษฐ

นายโอฬาร ไชยประวัติ

(ตระกูลพูลวรลักษณ)

บมจ. ศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี,
บ. เซาทแลนดรับเบอร
(ตระกูลสินเจริญกุล)

บจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น
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2.2 ปัญหาในการดำเนินการ
ความผิดพลาดในเชิงโครงสร้างของสำนักงานแข่งขัน
ทางการค้าและคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ทำให้การ
บังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าไม่ได้รับการสนับสนุน
และไม่มีพัฒนาการในการบังคับใช้กฎหมายแต่อย่างใด
ในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของการออกกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่จำเป็นในการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการ
จัดสรรงบประมาณและบคุ ลากรเพือ่ ให้ส ำนกั ง านฯ สามารถ
ปฏิบตั ภิ าระหน้าทีไ่ ด้อ ย่างเต็มป ระสิทธิภาพ ดังท จี่ ะกล่าวใน
รายละเอียดดังต่อไปนี้

2.2.1 การขาดกฎเกณฑ์ประกอบในการบังคับใช้กฎหมาย
แม้ป ระเทศไทยจะมกี ารบงั คับใช้ก ฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้าม ากว่า 11 ปีแล้ว แต่ก็ยังขาดกฎเกณฑ์ทจี่ ำเป็น
ในการบังคับใช้กฎหมายจำนวนมาก เช่น
• เกณฑ์การควบรวมธุรกิจ (Merger) มาตรา 8
กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามี
อำนาจหน้าที่ในการออกเกณฑ์ในการควบรวมธุรกิจ
โดยกำหนดให้การควบรวมธุรกิจที่จะส่งผลให้ส่วน
แบ่งต ลาดและยอดขายของของธรุ กิจท มี่ กี ารควบรวม
เกินกว่าเกณฑ์ขั้นสูงที่กำหนดจะต้องยื่นขออนุญาต
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จากคณะกรรมการฯ ก่อนที่จะดำเนินการในการควบ
รวม แต่เนือ่ งจากปจั จุบนั ย งั ไม่มเี กณฑ์ส ว่ นแบ่งต ลาด
หรือยอดขายดังกล่าว การรวมธุรกิจในประเทศไทย
ที่อาจนำไปสู่การผูกขาดตลาดจึงปราศจากการตรวจ
สอบโดยหน่วยงานภาครัฐ
• เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต
กระทำการรวมธุรกิจ หรือร่วมกันลดหรือจำกัด
การแข่งขัน มาตรา 8 กำหนดให้คณะกรรมการ
แข่ ง ขั น ท างการค้ า ก ำหนดเ กณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ 
ผู้ประกอบการสามารถกระทำการร่วมกันในการ
ประกอบธุรกิจโดยไม่ผิดกฎหมาย เช่น การร่วมกัน
ในการกำหนดมาตรฐานของสินค้า หรือทำการวิจัย
และพัฒนาเป็นต้น
• แนวทางในการบงั คับใ ช้ม าตรา 29 เนือ่ งจากมาตรา
29 มีเนือ้ หาทคี่ อ่ นขา้ งกว้างโดยหา้ มพฤติก รรมใดๆ ที่
เป็นการแข่งขันท ไี่ ม่เป็นธ รรม (Unfair Trade Practices)
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจอื่น จึงจำเป็น
ต้องมีการกำหนดแนวทางในการบังคับใช้มาตราดัง
กล่าว (Implementing Regulations) ว่าห มายรวมถึง
พฤติกรรมในลักษณะใดบ้าง และการประเมินความ
เสียห ายตอ่ ธ รุ กิจอ นื่ น นั้ ม หี ลักก ารหรือว ธิ กี ารอย่างไร
เพื่อให้เกิดค วามชัดเจนต่อภาคธุรกิจ
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อนึ่ง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2545)
ได้จัดทำรายงานเพื่อเสนอแนะแนวทางในการบังคับใช้
มาตรการดั ง ก ล่ า วแ ล้ ว 10 โดยก ารก ำหนดป ระเภทข อง
พฤติกรรมทเี่ข้าข่ายการค้าท ี่ไม่เป็นธรรม เช่น การใช้ผูกขาด
จากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Abuse of Intellectual
Property Rights) การทำสัญญาทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม
(Unfair Contract) ตลอดจนการทำสัญญาแฟรนไชส์ที่
ไม่เป็นธ รรม
• ขาดกฎระเบียบประกอบการบังคับใช้ เนื่องจาก
กฎหมายของไทยมักจะให้อำนาจการตัดสินใจเป็น
ของสว่ นบริหาร เช่นในกฎหมายการแข่งขันท างการคา้ 
ได้ให้อ ำนาจคณะกรรมการฯ ใช้ด ลุ ยพินจิ ในการตดั สิน
ว่าพฤติกรรมใดเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย เช่น
ในมาตรา 25 ได้ร ะบุว่า ห้ามมิให้ผ ู้ประกอบธุรกิจซึ่ง
มีอำนาจเหนือตลาด กระทำการในลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก) การกำหนดหรือร กั ษาระดับร าคาซอื้ ห รือข ายสนิ ค้า
หรือค่าบ ริการ อย่างไม่เป็นธรรม
10 โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมของประเทศต่างๆ เพื่อพ ัฒนาแนวปฏิบัตติ ามมาตรา 29 ตาม
กฎหมายการแข่งขันท างการคา้ ” รายงานฉบับส มบูรณ์ นำเสนอตอ่
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
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ข) กำหนดเงือ่ นไขในลกั ษณะทเี่ ป็นการบงั คับโดยตรง
หรือโดยออ้ ม อย่างไม่เป็นธรรม ให้ผ ปู้ ระกอบธรุ กิจอ น่ื …
ค) ระงับ ลด หรือจำกัดก ารบริการ การผลิต การซื้อ
การจำหน่าย การสง่ ม อบ การนำเข้าม าในราชอาณาจักรโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร …
ง)แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อื่น โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
เนือ่ งจาก คำวา่ ‘อย่างไม่เป็นธ รรม’ และ ‘ไม่มเี หตุผล
อันค วร’ เป็นการใช้ห ลักก าร Rule of Reason ในการประเมิน
พฤติกรรมการใช้อำนาจเหนือตลาด จึงเป็นการให้อำนาจ
การตัดสินใจแก่คณะกรรมการฯอย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่มี
แนวทางก ารด ำเนิ นง านที่ ชั ด เจนท ำให้ ค ณะก รร มก ารฯ
สามารถตัดสินใจตามดุลยพินิจข องตนเอง
ในทำนองเดียวกัน บทบัญญัติเกี่ยวกับการควบรวม
กิจการ (Mergers and Acquisitions) ในมาตรา 26 ก็ยังไม่มี
ความชัดเจน เนื่องจากไม่ได้กล่าวถึงประเภทของเหตุผลใน
การควบรวมกิจการที่ยอมรับได้ ว่าจะเป็นการกระทำเพื่อ
‘เหตุผลเชิงป ระสิทธิภาพ’ (Efficiency Defense) หรือ ‘เหตุผล
ของบริษัทท ี่ล้มเหลว’ (Failing Firm Defense)
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2.2.2 การขาดงบประมาณและทรัพยากรบคุ ลากรทพ่ี อเพียง
ภารกิจในการป้องกันการผูกขาดและรักษากฎกติกา
การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมเป็นภารกิจที่ต้องใช้ทั้ง
ความรู้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และงบประมาณใน
การสืบสวนสอบสวน ตลอดจนเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนแบ่งตลาด การเปลี่ยนแปลง
ของราคาสนิ ค้าห รือบ ริการ ตลอดจนโครงสร้างทางธรุ กิจข อง
ผู้ประกอบการ หากแต่ในอดีตที่ผ่านมา สำนักแข่งขันทาง
การค้า กรมการค้าภายในกลับไม่ได้รับงบประมาณที่เพียง
พอในการดำเนินก ารเหล่านี้ กล่าวคือในแต่ละปี สำนักงาน
จะได้รับงบประมาณเพียง 2-3 ล้านบาทเท่านั้น ในขณะที่
KPPU ของอินโดนีเซียได้ร ับงบประมาณถึง 284 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2552 การที่สำนักงานฯ ได้รับงบประมาณอัน
น้อยนิดนั้น น่าจะสืบเนื่องจากรัฐมนตรีทุกยุคทุกสมัยไม่
ให้ความสำคัญแก่การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ เนื่องจาก
มิใช่มาตรการของรัฐที่สามารถใช้ในการ ‘หาเสียง’ ได้ เช่น
การประกันร าคาสินค้าเกษตร นอกจากนี้แล้ว การบังคับใช้
กฎหมายนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะไปกระทบกระทั่งธุรกิจขนาด
ใหญ่ท ี่เป็นน ายทุนของพรรคอีกด้วย
ในตา่ งประเทศสำนักแ ข่งขันท างการคา้ ม กั เป็นอ งค์กร
อิสระทไี่ ม่ข นึ้ ก บั ก ระทรวง ในลกั ษณะเดียวกบั ส ำนักงานคณะ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) หรือองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญอื่นๆ ทำให้มีความเป็นอิสระในการ
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ขอและใช้ง บประมาณ ในกรณีข องอนิ โดนีเซียน นั้ KPPU อยู่
ภายใต้กระทรวงการค้า และต้องพึ่งพากระทรวงในการขอ
งบประมาณในช่วง 10 ปีท ี่ผ่านมา แต่ในปี พ.ศ. 2553 นั้น
ได้มีการแก้ไขกฎระเบียบให้ KPPU สามารถของบประมาณ
โดยตรงจากสำนักงบประมาณได้โดยไม่ต้องผ่านกระทรวง
การค้าอีกต่อไป11
นอกจากงบประมาณแล้ว การขาดแคลนบุคลากรก็
ยังเป็นอุปสรรคสำคัญที่จำกัดขีดความสามารถของสำนัก
งานฯ ในการปฏิบ ตั หิ น้าทีใ่ นปจั จุบนั สำนกั ง านฯมเี จ้าห น้าที่
ที่มิใช่เจ้าหน้าที่ธุรการประมาณ 28 คน อัตรากำลังดังก ล่าว
ไม่สามารถเทียบได้กับ KPPU ซึ่งเริ่มจากเพียง 20 คนใน
ปี พ.ศ. 2543 จนกระทั่งในปัจจุบันมพี นักงานมากถึง 234
คนในปี พ.ศ. 2552
เนื่ อ งจากส ำนั ก แข่ ง ขั น ท างการค้ า ข องไ ทยยั ง มี 
สถานภาพที่เป็นหน่วยราชการ การดึงดูดนักเศรษฐศาสตร์
และนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้าจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก อย่างไรก็ดี
สำนักงานฯมีบุคลากรจำนวนหนึ่งที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยว
กับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าจากความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคขององค์กรระหว่างประเทศ หรือจาก
11 KPPU Annual Report หน้า 54 เอกสารดังกล่าวสามารถ
ดาวน์ โ หลดไ ด้ ที่ http://eng.kppu.go.id/wp-content/
uploads/2010/04/performance_report_2009.pdf
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โครงการความช่วยเหลือในลักษณะทวิภาคี หากแต่บุคคล
เหล่านี้มักถูกดึงตัวไปปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่รัฐบาลให้ความ
สำคัญมากกว่า เช่น โครงการ ‘ธงฟ้า’ เป็นต้น ในขณะที่
คณะกรรมการแข่งขันท างการคา้ ก ป็ ระชุมเพียงปลี ะครัง้ เดียว
ทำให้พนักงานขาดกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

2.3 ปัญหาของกฎหมาย
2.3.1 กฎหมายไม่ครอบคลุมพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ของรัฐวิสาหกิจ
ประเทศไทยมีรัฐวิสาหกิจอ ยู่ประมาณ 60 แห่ง โดย
ส่วนมากจะเป็นวิสาหกิจที่ดำเนินการในรูปแบบของการส่ง
เสริม เช่น การท่องเที่ยวแห่งป ระเทศไทย องค์การสะพาน
ปลา องค์การส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทย การกีฬา
แห่งประเทศไทย ฯลฯ แต่ก็มีรัฐวิสาหกิจอีกจำนวนหนึ่ง
ที่ ป ระกอบกิ จ การใ นเชิ ง พ าณิ ช ย์ โ ดยแข่ ง ขั น โ ดยตรงกั บ
ผู้ประกอบการ
การที่รัฐวิสาหกิจแข่งขันกับเอกชนอาจไม่มีปัญหา
มากนัก หากมีการแข่งขันกันภายใต้กฎกติกาทเี่ท่าเทียมกัน
หากแต่ในความเป็นจริง รัฐวิสาหกิจกลับมีอำนาจผูกขาด
ทางกฎหมาย ทำให้คแู่ ข่งมีสถานภาพเพียง ‘ผู้รับส ัมปทาน’
หรือ ‘ผู้ร่วมการงาน’ กับร ัฐวิสาหกิจเหล่าน ี้เท่านั้น มิได้เป็น
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ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโดยตรง รัฐวิสาหกิจ
เหล่านสี้ ามารถสร้างรายได้จ ากการเก็บ ‘ค่าต ๋ง’ จากการให้
สัมปทานแก่ผ ู้ประกอบการเอกชนโดยทีไ่ม่ต้องลงทุนใดๆ
ในขณะเดียวกัน บริษทั เอกชนทไี่ ด้ร บั ส มั ปทานผกู ขาด
ก็สามารถสร้างกำไรได้อย่างงามจากการผูกขาด การแบ่ง
รายได้ระหว่างรัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้ให้สัมปทานและบริษัท
เอกชนที่เป็นผู้รับสัมปทานเป็นระบบที่สมประโยชน์กันทั้ง
สองฝ่าย โดยผู้ที่เสียประโยชน์จากระบบดังกล่าวก็คือ ผู้ใช้
บริการหรือผู้บริโภคที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงจากราคา
สินค้าหรือค่าบริการที่แพงเกินควร
ตารางที่ 2.3.1 แสดงรายชอื่ ร ฐั วิสาหกิจท มี่ รี ายได้จ าก
การให้สัมปทานในการประกอบธุรกิจที่ตนได้รับสิทธิในการ
ผูกขาด ซึง่ ร ายได้เหล่าน นี้ บั ได้ว า่ เป็น ‘ผลประโยชน์ส ว่ นเกิน’
จากการผูกขาดโดยตรงของรัฐวิสาหกิจ
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ตารางที่ 2.3.1 การผูกขาดของรัฐวิสาหกิจ
ที่มา: เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและ SETSMART

รัฐวิสาหกิจ

อำนาจผูกขาด/
สิทธิพิเศษ

ผลประโยชน์ส่วนเกิน

บมจ. อสมท.

เจ้าของสัญญาสัมปทาน
ช่อง 3 โทรทัศน์เคเบิล
และสถานีวิทยุ 62
แห่งทั่วประเทศ

รายได้จากสัมปทานช่อง
3 ในปี พ.ศ. 2551 เท่ากับ
142.8 ล้านบาท* (ร้อยละ 3.7
ของรายได้โดยประมาณ)
รายได้จากสัมปทาน UBC เท่ากับ
564.5 ล้านบาท (ร้อยละ 6.5
ของรายได้)

บมจ. TOT

เจ้าของสัมปทาน
AIS TA และ TT&T

รายได้จากส่วนแบ่งรายได้
สัมปทานเท่ากับ 23,754 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2551

บมจ. CAT Telecom เจ้าของสัมปทาน DTAC รายได้จากสัมปทานเท่ากับ 13,754
และ TRUE MOVE
ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2550

* การต่อส ัญญาสำหรับช ่วงปี พ.ศ. 2553-2563 นั้น มีเงื่อนไขเบื้องต้นว่าบริษัท BEC
World ซึง่ เป็นผ รู้ บั ส มั ปทานจะตอ้ งจา่ ยรายได้ข นั้ ต ำ่ ป ระมาณปลี ะ 200 ล้านบาท หาก
แต่คณะกรรมการ อสมท. กำลังม ีการเจรจาเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ดังกล่าว
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อนึ่ง การสร้างรายได้จากการให้สัมปทานผูกขาด
มิได้จำกัดเฉพาะสำหรับรัฐวิสาหกิจเท่านั้น หากแต่รวมถึง
หน่วยงานราชการด้วย เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้
สัมปทานแก่ บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ เป็นผู้ผูกขาดการให้
บริการข้อมูลบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในลักษณะออนไลน์
แก่ล กู ค้า แม้บ ริการดงั ก ล่าวจะเป็นป ระโยชน์อ ย่างยงิ่ ส ำหรับ
สือ่ ท ตี่ อ้ งการตรวจสอบขอ้ มูลร ายละเอียดเกีย่ วกบั น ติ บิ คุ คล
ทีเ่ ป็นข า่ ว และสำหรับภ าควชิ าการทตี่ อ้ งการศกึ ษาโครงสร้าง
และผลการดำเนินง านของภาคธรุ กิจในประเทศไทย แต่อ ตั รา
ค่าบริการกลับส ูงมาก ส่งผ ลให้อัตรากำไร (สุทธิ) ของบริษัท
ดังกล่าว เพิ่มจ าก ร้อยละ 8.45 ในปี พ.ศ. 2547 เป็นร ้อยละ
17.2 ในปี พ.ศ. 2549 และร้อยละ 27.3 ในปี พ.ศ. 2551
คณะผู้วิจัยขอตั้งข ้อสังเกตว่า การทกี่ รมพัฒนาธุรกิจ
การค้าได้รับส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทเอกชน อาจทำให้
กรมฯไม่มีแรงกระตุ้นในการปรับปรุงการเข้าถึงฐานข้อมูล
ของตนเองให้แก่ประชาชน และไม่มีแรงจูงใจที่จะเข้ามา
ควบคุมอัตราค่าบริการให้เป็นธ รรมสำหรับผ ใู้ช้บริการ
การผกู ขาดตลาดโดยหน่วยงานของรฐั แ ละรฐั วิสาหกิจ
เป็ น ป ระเด็ น ที่ น่ า ห่ ว งใยอ ย่ า งยิ่ ง  เนื่ อ งจาก มาตรา 4
แห่ง พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 กำหนดว่า
กฎหมายไม่บังคับใช้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
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ตามกฎหมายวา่ ด ว้ ยวธิ กี ารทางงบประมาณ12 ซึง่ ห มายความ
ว่า ปัญหาการผูกขาดที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐวิสาหกิจ หรือเกิด
จากการกระทำของหน่วยงานราชการจะไม่ได้รับการแก้ไข
เยี ย วยาแ ต่อ ย่ า งใ ด ในอ ดี ตส มั ยรั ฐ บาลพ ลเ อกสุ รยุทธ์
จุล านนท์ รัฐมนตรีเกริกไกร จีระแพทย์ได้ม ีความพยายามที่
จะยกเลิกข ้อยกเว้นดังก ล่าว แต่ก็ไม่ได้รับความสำเร็จ
นอกจากการได้รับยกเว้นจากกฎกติกาว่าด้วยการ
แข่งขันทางการค้าแล้ว รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ส่วนมากมักมี
ผ บู้ ริหารระดับส งู ข องภาครฐั ซึง่ เป็นผ มู้ อี ำนาจในการกำหนด
นโยบายหรืออ ำนาจทางกฎหมายเป็นก รรมการ ตัวอย่างเช่น
กรรมการของ บมจ. ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรายได้สูงที่สุด
ในตลาดหลักทรัพย์น ั้น ประกอบไปด้วย รองปลัดก ระทรวง
พลังงาน (เดิมทีเป็นปลัด) ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายด้าน
พลังงานและกำกับดูแล ปตท. (การกำหนดอัตราค่าผ่าน
ท่อ) เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นผ กู้ ำหนดนโยบายของประเทศในภาพรวม อัยการสงู สุด
และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเป็นผู้ดูแลด้าน
กฎหมายของภาครัฐ หากได้เห็นรายชื่อกรรมการของ บมจ.
ปตท. แล้ว คงมีผู้ประกอบการน้อยราย (และหน่วยงานของ
รัฐอื่นๆ) ที่กล้าต ่อกรด้วย
ในลักษณะเดียวกัน บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ ก็ม ีอดีต
12 บริ ษั ท ห รื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ส่ ว นร าชการแ ละ/หรื อ
รัฐวิสาหกิจมีทุนอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50
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อธิบดีก รมพฒ
ั นาธรุ กิจก ารคา้ เป็นป ระธานกรรมการและผถู้ อื 
หุ้น (รายย่อย) ของบริษัท
การศึ ก ษาเ บื้ อ งต้ น ข องโ ครงการวิ จั ย เ กี่ ย วกั บ
แนวทางในการกำกับด ูแลรัฐวิสาหกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายแข่งขันทางการค้าของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย13 พบวา่ กฎหมายการแข่งขันท างการคา้ ท ศี่ กึ ษา
ในหลายประเทศ ไม่มฉี บับใดให้การยกเว้นแ ก่ร ฐั วิสาหกิจ ไม่
ว่าจ ะเป็นก ฎหมายของประเทศทพี่ ฒ
ั นาแล้ว หรือป ระเทศที่
กำลังพ ัฒนา เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม หรือม าเลเซีย
โดยทวั่ ไปแล้ว กฎหมายจะให้การยกเว้นแ ก่พ ฤติกรรม
ทางการค้าที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการดำเนินการตาม
กฎหมาย หรือระเบียบกติกาของภาครัฐอยู่แล้ว เพราะ
มาตรการของภาครฐั ไม่ว า่ จ ะดำเนินก ารโดยรฐั วิสาหกิจหรือ
โดยธุรกิจเอกชนไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแข่งขัน
ทางการค้าอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นที่จะต้องให้การยกเว้นแก่
รัฐวิสาหกิจเป็นการเฉพาะ

2.3.2 บทลงโทษไม่เหมาะสม
บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนมาตรา 25-29 ตามกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าของไทยเป็นโทษทางอาญา โดยกำหนด
โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 ล้านบาท หรือ
13 โครงการวิจัยดังกล่าวได้รับการว่าจ้างโดยสำนักแข่งขันทางการ
ค้า ในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
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ทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 51) และในกรณีที่กระทำความผิด
ซ้ำต้องระวางโทษเป็นทวีคูณ แต่กรณีมีโทษปรับหรือจำคุก
ไม่เกิน 1 ปี คณะกรรมการมีอำนาจเปรียบเทียบปรับแทน
ได้14 ซึ่งบทลงโทษในต่างประเทศนั้นมีทั้งที่เป็นโทษทางแพ่ง
และโทษทางอาญา โดยประเทศแถบยุโรปส่วนใหญ่ รวมถึง
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จะมโี ทษทางแพ่ง ส่วนสหรัฐอเมริกา
แคนาดา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จะมีบทลงโทษทางอาญา
สำหรับการตกลงร่วมกันที่มีผลกระทบรุนแรง (Hard Core
Cartels) อาทิ การร่วมกันกำหนดราคา (Price Fixing) การ
รวมหัวก นั ก ำหนดราคาประมูล (Bid Rigging) การแบ่งต ลาด
(Market Allocation) และการจำกัดป ริมาณการผลิต
ทัง้ นี้ แต่ละประเทศอาจมพี ฤติกรรมทเี่ ป็น Hard Core
Cartels ไม่เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่เรื่อง Price Fixing และ
Bid Rigging จะเป็น Per Se Rule คือไม่ต อ้ งพสิ จู น์ค วามเสีย
หาย เพียงแต่ผู้ประกอบการมีพฤติกรรมดังก ล่าว ก็สามารถ
เอาความผิดได้
14 มาตรา 56 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษ
ปรับหรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ให้คณะกรรมการมีอำนาจเปรียบเทียบ
ได้ ในการใช้อำนาจดังกล่าวคณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะ
อนุกรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำแทน
ได้
เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ความรนุ แรงของบทลงโทษของแต่ละประเทศมคี วาม
แตกตา่ งกนั ไป ซึง่ ม ที งั้ ท กี่ ำหนดอตั ราโทษตายตัวเป็นจ ำนวน
เงินค า่ ป รับส งู สุด และกำหนดอตั ราโทษตามสดั ส่วนความเสีย
หาย หรือรายได้ที่บริษัทนั้นได้รับดังแสดงในตารางที่ 2.3.2
จะเห็นได้ว า่ สหรัฐอเมริกามบี ทลงโทษทคี่ อ่ นขา้ งรนุ แรงหาก
ผู้ประกอบการกระทำผิด เพราะมีโทษปรับสูงสุดถึง 3 เท่า
ของความเสียห ายเมื่อเอกชนฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งจะช่วยให้
ผ ปู้ ระกอบการเกรงกลัวต อ่ บ ทลงโทษทรี่ นุ แรง และยดึ ถือแ นว
ปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด
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ตารางที่ 2.3.2  บทลงโทษสำหรับการตกลงร่วมกัน
ที่มีผลกระทบรุนแรง
ที่มา: รายงาน CLP. Hard Core Cartels โลกาภิวัตน์และนโยบายการแข่งขัน
การหยุดยั้งการตกลงร่วมกันและการคุ้มครองตลาดเสรี.

ประเทศ

บทลงโทษ

สหภาพยุโรป

ค่าปรับสูงสุดร ้อยละ 10 ของรายได้ข องบริษัทในปีทผี่ ่านมา

ออสเตรเลีย

ค่าปรับ 10 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (309 ล้านบาท) สำหรับ
บริษัท และ 500,000 เหรียญออสเตรเลีย (15.5 ล้านบาท)
สำหรับบุคคลธรรมดา

นิวซีแลนด์

ค่าปรับ 5 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ (142 ล้านบาท) สำหรับ
บริษัท และ 500,000 เหรียญนิวซีแลนด์ (14 ล้านบาท)
สำหรับบุคคลธรรมดา

แอฟริกาใต้

โทษทางแพ่งมีค่าปรับร้อยละ 10 ของยอดขายและยอดส่ง
ออกประจำปี และกรณีเป็นโทษอาญาปรับไม่เกิน ZAR 2,000
(12,000 บาท) และจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือโทษในศาลขั้น
สุดท้าย คือ ปรับไม่เกิน ZAR 500,000 (3 ล้านบาท) และจำ
คุกไม่เกิน 10 ปี

สหรัฐอเมริกา

ค่าปรับเป็น 2 เท่าข องความเสียห ายในกรณีของคดีทดี่ ำเนิน
การโดยองค์กรของรัฐ และ 3 เท่าข องความเสียหายในกรณี
ของเอกชน และมีโทษจำคุก 3 ปี

แคนาดา

ค่าปรับสูงสุด 10 ล้านเหรียญแคนาดา (347 ล้านบาท)
หรือ จำคุก 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ญี่ปุ่น

ค่าปรับซ ึ่งเรียกว่า Surcharge มีอ ัตราร้อยละ 6 ของยอดขาย
สินค้า ซึ่งบ ริษัทเล็กจะเสียค ่าป รับในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 6

เกาหลีใต้

ค่าปรับร้อยละ 5 ของเงินที่ขายได้ทั้งหมดหักกำไร แต่ไม่เกิน
1 พันล้านวอน (39 ล้านบาท) ส่วนการละเมิดคดีอาญาจำคุก
สูงสุด 3 ปี หรือปรับสูงสุด 200 ล้านวอน (7.8 ล้านบาท)
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2.3.3 ภารกิจของสำนักแข่งขันทางการค้าขาดการเชื่อมต่อ
กับประชาชน
สำนักแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยมีกรอบ
ภารกิจท คี่ อ่ นขา้ งแคบเมือ่ เทียบกบั ในตา่ งประเทศ เนือ่ งจาก
มิได้ป ฏิบตั ภิ ารกิจในสว่ นของการแข่งขันท างการคา้ ท ไี่ ม่เป็น
ธรรมทเี่ กีย่ วโยงโดยตรงกบั ผ บู้ ริโภค เช่น การโฆษณาทไี่ ม่เป็น
จริง การกำหนดโปรโมชั่นในลักษณะที่เป็นการหลอกลวง
ผ บู้ ริโภค การกำกับด แู ลสญ
ั ญาทไี่ ม่เป็นธ รรม ฯลฯ เนือ่ งจาก
บทบัญญัติในส่วนนี้มิได้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
ทางการค้า หากแต่อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผ บู้ ริโภค ซึง่ ส ำนักงานคณะกรรมการคมุ้ ครองผบู้ ริโภค สำนัก
นายกรัฐมนตรี เป็นห น่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจในส่วนนี้ ด้วย
เหตุผลดังกล่าว ผู้บริโภคทั่วไปจึงมิได้ให้ความสำคัญแก่
กฎหมายฉบับนี้ เพราะมองว่าเป็นกฎหมายที่มุ่งใช้เฉพาะ
สำหรับปัญหาข้อพิพาทระหว่างธุรกิจด้วยกันเองเท่านั้น
ในป ระเทศที่ พั ฒ นาแ ล้ ว ส่ ว นม ากภ ารกิ จ ใ นก าร
คุม้ ครองผบู้ ริโภคและในการปอ้ งกันก ารผกู ขาดจะอยูภ่ ายใต้
หน่วยงานเดียวกันเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกัน ตัวอย่าง
เช่น หน่วยงาน Australian Competition and Consumer Protection Commission (ACCC) หรือในกรณีของ Korean Fair
Trade Competition (KFTC) ซึ่งด ูแลเฉพาะกฎหมายแข่งขัน
ทางการค้า แต่พฤติกรรมทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรมซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือธุรกิจขนาดย่อมจำนวน
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มาก เช่น การกำหนดเงื่อนไขสัญญารับช่วงต่อหรือสัญญา
แฟรนไชส์ที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Subcontract or Franchise
Contract) หรือก ารโฆษณาที่เป็นเท็จ เป็นต้น ทำให้ม ีผู้ที่ให้
ความสำคัญแก่หน่วยงานนี้มาก

2.3.4 การขาดบทบาทในการสนับสนุนก ารแข่งขันท างการคา้
(Competition Advocacy)
แม้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทยอาจช่วย
ป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นการจำกัดการแข่งขัน เช่น
การใช้อำนาจเหนือต ลาด การรวมธุรกิจกัน หรือการรวมหัว
กันร ะหว่างผปู้ ระกอบการ แต่ก ฎหมายการแข่งขันข องไทยไม่
สามารถจัดการกับนโยบายของรัฐหรือการออกกฎระเบียบ
ของรฐั ท เี่ ป็นอ ปุ สรรคตอ่ ก ารแข่งขันได้ เช่น การกำหนดอตั รา
ภาษีนำเข้าสูง การจำกัดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบ
กิจการในไทย การให้บ ตั รสง่ เสริมก ารลงทุนท มี่ เี งือ่ นไขเอือ้ ให้
นักล งทุนต า่ งชาติร ายใหญ่เข้าม าได้ และการดำเนินน โยบาย
แปรรูปรัฐวิสาหกิจที่อาจเกิดผลกระทบต่อสังคมวงกว้าง
คณะกรรมการการแข่งขันท างการคา้ จ งึ จ ำเป็นต อ้ งรว่ มมอื ก บั 
ภาครัฐ ในการเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
ของประเทศดว้ ย โดยเฉพาะนโยบายการแปรรูปร ฐั วิสาหกิจท ี่
ต้องให้ค ำแนะนำและรว่ มศกึ ษาวา่ การแปรรูปร ฐั วิสาหกิจใด
จะเป็นการถ่ายโอนอำนาจการผูกขาดจากรัฐไปเป็นการ
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ผูกขาดโดยเอกชน ซึ่งจะเกิดผลเสียต่อประชาชนโดยทั่วไป
จึงควรยับยั้งการแปรรูปในกิจการดังก ล่าว
จากประสบการณ์การปฏิรูประบบรถไฟในประเทศ
เม็กซิโก พบว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของ
เม็กซิโก (Federal Competition Commission) มีส ่วนร่วมใน
การให้ความคิดเห็นต่อกฎหมายบริการทางรถไฟ (Railway
Service Law) และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรถไฟของเม็กซิโก
ที่ชื่อว่า Ferrocarriles Nacionales de Mexico (FNM) ซึ่งเป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาด โดยร่วมวางโครงสร้างตลาด
การให้บริการและจัดสรรทรัพย์สินให้แก่ภาคเอกชนเพื่อให้
บริการในรปู ส มั ปทาน เพือ่ ให้เกิดก ารแข่งขันก นั เองระหว่าง
ผูร้ บั ส มั ปทาน มีร ะบบการดำเนินก จิ การทดี่ ี และมรี ะบบการ
เชื่อมต่อกับโครงสร้างคมนาคมอื่น
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ ผู้ประกอบธุรกิจหันมาใช้บริการ
ขนส่งท างรถไฟมากขนึ้ ค่าบ ริการรถไฟลดลง คุณภาพบริการ
ดีขึ้น จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการลดลงร้อยละ 66
และจำนวนอุบัติเหตุล ดลงมากกว่าร้อยละ 80 เป็นต้น
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การผกู ขาดทางธรุ กิจเป็นป ระเด็นท ตี่ อ้ งให้ค วามสนใจ
อย่างยงิ่ เนือ่ งจากภายใต้ร ะบบการเมืองทตี่ อ้ งใช้เงินท นุ ม าก
นักการเมืองย่อมต้องแสวงหาทุนเมื่อเข้ามามีอำนาจในการ
กำหนดนโยบาย เพือ่ ท จี่ ะใช้ในการสร้างฐานเสียงของตนให้ม ี
ความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ส ามารถเป็นรัฐบาลได้ต ่อไป
กำไรจากการผูกขาดเป็นแหล่งทุนที่สำคัญสำหรับ
นักการเมืองที่จัดเจนในการประกอบธุรกิจ เพราะเป็นแ หล่ง
ทุนท ไี่ ม่ผ ดิ ก ฎหมาย ด้วยเหตุผลดงั ก ล่าวจงึ จ ำเป็นต อ้ งมกี าร
ปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้าให้ปลอดจากทั้งการเมือง
และจากกลุ่มผ ลประโยชน์ทางธุรกิจ

3.1 แปลงสภาพสำนักแข่งขันทางการค้าให้เป็น
องค์กรอิสระ
สำนักงานแข่งขันทางการค้าควรเป็นหน่วยงานที่
อิสระจากฝ่ายบริหาร ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อที่จะปลอดจาก
การแทรกแซงทางการเมือง และเพื่อที่จะสามารถกำหนด
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและพนักงานในอัตราที่สามารถ
ดึงดูดผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ได้
งบประมาณของสำนักงานส่วนหนึ่งอาจได้มาจากค่า
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ปรับหรือค่าธรรมเนียมในการพิจารณาการควบรวมธุรกิจ
(เช่น ในสหรัฐอเมริกา) โดยการเห็นชอบของวุฒิสภา หรือ
หากรายได้ในสว่ นนไี้ ม่พ อเพียง ก็ส ามารถของบประมาณได้
โดยตรง ไม่ต้องผ่านกระทรวงดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าควร
ปลอดจากนกั การเมืองและตวั แทนภาคธรุ กิจ กรรมการผทู้ รง
คุณวุฒิ หากเป็นข้าราชการจะต้องมีประสบการณ์โดยตรง
เกี่ยวกับกฎหมายแข่งขันทางการค้า หากเป็นวิชาการจะ
ต้องเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการที่มีผลงาน
ทางด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณชน ในหลายประเทศมีตัวแทนองค์กรผู้บริโภค
ในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าด ้วย
อนึ่ง กรรมการจะต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหาร
ในสมาคมวิชาชีพ สมาคมการค้า หรือ บริษัทใดๆ ทีม่ ีขนาด
ใหญ่มากกว่าเกณฑ์ หรือบริษัทมหาชน ก่อนที่จะมาเป็น
กรรมการไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นต้น
กรรมการควรได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการ
สรรหา ซึ่งอาจประกอบด้วยตัวแทนของขององค์กรเพื่อ
ผ บู้ ริโภค ตัวแทนของสถาบันอ ดุ มศึกษาทมี่ กี ารเรียนการสอน
เกีย่ วกบั เศรษฐศาสตร์อ ตุ สาหกรรม และกฎหมายการแข่งขัน
ทางการคา้ กรรมการอาจได้ร บั ก ารแต่งต งั้ จ ากนายกรฐั มนตรี
โดยการเห็นชอบของวุฒิสภา และควรมีวาระที่เหลื่อมกัน
(Staggered Term)
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อนึ่ ง เพื่ อ เ ป็ น การถ่ ว งดุ ล ค วามเ ป็ น อิ ส ระข อง
สำนักงานแข่งขันท างการคา้ ควรกำหนดให้ส ำนักงานตอ้ งจดั 
ทำรายงานผลการดำเนินง านประจำปเี พือ่ น ำเสนอตอ่ ร ฐั สภา
ในการขออนุมัติงบประมาณประจำปี และมีข้อกำหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการและสำนักงาน เช่น ในส่วนของการเปิดเผย
ข้อมูลนั้น อาจกำหนดให้สำนักงานฯ ต้องเปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ความคืบหน้าในการ
ดำเนินก ารเรื่องร้องเรียน วาระการประชุมและมติทปี่ ระชุม
ของกรรมการแข่งขันทางการค้า หรือในประเด็นของผล
ประโยชน์ทับซ ้อนอาจกำหนดให้ส ำนักงานฯ ต้องมีระเบียบ
ภายในว่าด้วย แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการที่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับบริษัทที่ถูกร้องเรียน และการสื่อสารระหว่าง
กรรมการและพนักงานกับผู้ประกอบการที่มีการร้องเรียน
ด้วย เป็นต้น ซึ่งอ าจกำหนดไว้ในกฎหมายได้

3.2 ยกเลิกข้อยกเว้นที่ให้แก่รัฐวิสาหกิจ
เนื่องจากรัฐวิสาหกิจจำนวนมากได้รับสิทธิพิเศษ
ที่ทำให้ได้เปรียบธุรกิจเอกชน เช่น การไม่ต้องเสียภาษี
นิติบุคคล (ในกรณีท ี่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ำกัด) การ
ได้ร บั ส ทิ ธิพ เิ ศษในการจดั ซ อื้ จ ดั จ า้ งของภาครฐั การได้ร บั ก าร
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อุดหนุนจากภาครัฐ ฯลฯ จึงมีโอกาสที่จะผูกขาดตลาดได้
มากกว่าบริษัทเอกชนทั่วไป ผูว้ ิจัยจึงมีความเห็นว่าควรทจี่ ะ
ยกเลิกข อ้ ย กเว้นจ ากการบงั คับใช้ก ฎหมายทใี่ ห้แ ก่ร ฐั วิสาหกิจ
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.การแข่งขันทางการ
ค้า พ.ศ. 2554 สำนักงานฯ ควรที่จะพัฒนาหลักการใน
การพิจารณาพฤติกรรมที่มีการร้องเรียนของรัฐวิสาหกิจว่า
อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายหรือไม่ โดยอาจคำนึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้
• บทบาทห น้ า ที่ แ ละภ ารกิ จ ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ ต ามที่ 
กำหนดไว้ ใ นก ฎหมายว่ า กิ จ กรรมที่ ถู ก ร้ อ งเรี ย น
ว่าผูกขาดนั้น เป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตาม
กฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นกิจกรรมที่
รัฐวิสาหกิจดำเนินการในเชิงพาณิชย์
• แนวนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินการของ
รัฐวิสาหกิจว่าพฤติกรรมทางการค้าที่มีการร้องเรียน
นัน้ เป็นส ว่ นหนึง่ ข องการดำเนินก ารตามแนวนโยบาย
ทีก่ ำหนดไว้ห รือไม่ และรฐั วิสาหกิจม ที างเลือกอนื่ ท จี่ ะ
บรรลุเป้าหมายโดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด
การผูกขาดในตลาดดังก ล่าวหรือไม่
• กฎระเบียบของภาครัฐทเี่กี่ยวข้อง ว่าพ ฤติกรรมที่ถูก
ร้องเรียน เช่น การกำหนดอัตราค่าบ ริการหรือราคา
สินค้าที่จำหน่ายที่ต่ำเกินควรหรือที่เรียกว่า ‘การทุ่ม
ตลาดนนั้ ’ เป็นไปตามขอ้ ก ำหนดของภาครฐั หรือ เป็น
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พฤติกรรมของรัฐวิสาหกิจเองเพื่อท ี่จะจำกัดค ู่แข่ง
• ผลดี ผลเสียต่อสาธารณะอันเกิดจากการกระทำ
ดังกล่าว
• เหตุผลที่รัฐวิสาหกิจช ี้แจง
• ฯลฯ

3.3 ปรับปรุงบ ทลงโทษ
ผูว้ จิ ยั ม คี วามเห็นว า่ ค วรมกี ารปรับบ ทลงโทษโดยเน้น
การลงโทษทางแพ่งมากกว่าก ารลงโทษทางอาญา ทั้งนีค้ วร
มีการกำหนดโทษทางแพ่งตามสัดส่วนของความเสียหายที่
สามารถประเมินได้ ซึ่งน อกจากจะช่วยลดความเข้มข้นของ
ภาระในการพสิ จู น์ก ารละเมิดก ฎหมายแล้ว ยังจ ะทำให้ธ รุ กิจ
ต้องตระหนักถ งึ ค วามคมุ้ ค า่ ท างการเงินข องการมพี ฤติกรรม
ที่อาจเป็นการละเมิดก ฎหมายอีกด้วย

3.4 ขยายกรอบภารกิจข องสำนักแข่งขันทางการค้า
ดังท ไ่ี ด้ก ล่าวมาแล้วว า่ สำนักแ ข่งขันท างการคา้ ข องไทย
ไม่ได้ป ฏิบตั ภิ ารกิจในการดแู ลพฤติกรรมทางการคา้ ท ไี่ ม่เป็น
ธรรมทมี่ ผี ลกระทบโดยตรงตอ่ ผ บู้ ริโภค เนือ่ งจากบทบัญญัติ
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การปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย

ในสว่ นนี้ปรากฏอยูใ่นกฎหมายวา่ ดว้ ยการคมุ้ ครองผบู้ ริโภค
ซึง่ ค ณะกรรมการการคมุ้ ครองผบู้ ริโภค สำนักน ายกรฐั มนตรี
เป็ น ผู้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ส่ ง ผ ลใ ห้ ส ำนั ก ฯห่ า งเ หิ น จ าก
ประชาชน ในขณะเดียวกัน กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจสำนัก
แข่งขันทางการค้า ในการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
หรือก ฎระเบียบของภาครฐั ท มี่ ผี ลในการจำกัดห รือก ดี กันก าร
แข่งขันในตลาด ทำให้ปัญหาการผูกขาดในหลายกรณีที่เกิด
จากมาตรการของภาครัฐไม่ได้รับการแก้ไข
ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า เพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบ
นโยบายหรือม าตรการของภาครฐั ท อี่ าจกอ่ ให้เกิดก ารผกู ขาด
ในตลาด ควรที่จะมกี ารปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
ทางการค้าให้สำนักแ ข่งขันท างการค้าม ีอำนาจหน้าทีใ่นการ
เสนอขอ้ คิดเห็นเกีย่ วกบั ก ฎระเบียบ และนโยบายของภาครฐั 
เพื่อที่จะส่งเสริมก ารแข่งขันในตลาดด้วย
สำหรับในส่วนของการกำกับพฤติกรรมการค้าที่ไม่
เป็นธรรมที่มผี ลกระทบโดยตรงต่อประชาชนนั้น ผู้วิจัยเห็น
ว่าสำนักแข่งขันทางการค้าสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการ
สร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่
ทีม่ อี ยูไ่ ด้ โดยการดำเนินก ารกบั ก รณีร อ้ งเรียนทมี่ ผี ลกระทบ
ต อ่ ป ระชาชนในวงกว้าง กรณีร อ้ งเรียนเรือ่ งการผกู ขาดในภาค
การเกษตรทที่ ำให้เกษตรกรจำนวนมากได้ร บั ค วามเดือดรอ้ น
หรือการพัฒนาแนวทางการบังคับใช้มาตรา 29 ว่าด้วย
พฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม ให้ครอบคลุมประเด็นที่มี

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

ผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการรายย่อยจำนวน
มากโดยตรง เช่น การออกเกณฑ์เกีย่ วกบั ก ารกำหนดสญ
ั ญา
รับเหมาที่เป็นธ รรม เป็นต้น
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