
ในตลาดท่ีมีผู้เล่นน้อยราย กล่าวคือตลาดท่ีมีการกระจุกตัวสูง เช่น ผู้เล่น 2 ราย (Duopoly) หรือผู้เล่น 
3-8 ราย (Oligopoly) จะมีความเป็นไปได้สูงที่ผู ้ประกอบธุรกิจในตลาดเหล่านั้นมีพฤติกรรมที่ เรียกว่า 

Tacit Collusion 

Conscious Parallelism  
คือพฤติกรรมที่ มี ผลของการกระท าคล้ ายกั บ  

Tacit Collusion กล่าวคือ มีระดับการแข่งขัน 

ด้านราคาหรือคุณภาพในตลาดสินค้าหรือบริการ 

ที่ต่ า เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจน้อยรายในตลาด
หลีกเลี่ยงที่จะแข่งขันกัน เพื่อจะได้คงระดับก าไรที่สูงไว้ 
แต่การกระท าในลักษณะ Conscious Parallelism ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจจะเป็นอิสระจากกันโดยมิได้มีการตกลง
ร่วมกันแต่อย่างใดและค านึงถึงประโยชน์ทางธุรกิจของตน
เป็นหลัก 

Tacit Collusion 
คือพฤติกรรมการก าหนดราคา ก าหนดปริมาณ
สินค้าหรือบริการ หรือการด าเนินการทางการค้า
ด้านอ่ืนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่งในตลาดเดียวกันมีน้อยราย 
จึงเกรงกลัวที่จะมีพฤติกรรมทางการค้าที่แปลกแยก 
พยายามหลีกเลี่ยงการแข่งขันระหว่างกันทั้งด้าน
ราคาและคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่อาจส่งผล
ให้ส่วนแบ่งก าไรในการประกอบธุรกิจของตนลดลง 
ทั้งนี้ พฤติกรรม Tacit Collusion อาจมาจากการ
ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่ก็ได ้

Player 

Player 

Duopoly Oligopoly 

คือ ผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งและอ านาจตลาดมากกว่ารายอื่นซึ่งมีอ านาจในการชี้น าตลาด จะเป็นผู้น าราคา 
(Price leader) สินค้าหรือบริการในตลาด ซึ่งเม่ือผู้น าราคาประกาศราคาหรือชี้น าตลาด ก็มักท าให้ผู้เล่นราย
อื่นซึ่งมีเพียงไม่กี่รายมักจะด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคาหรือคุณภาพของ
สินค้าหรือบริการในตลาดมากเท่าที่ควร 

พฤติกรรมที่มักพบบ่อย  
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Tacit Collusion  

พฤติกรรม Tacit Collusion และ Conscious Parallelism  

จะส่งผลลบต่อการแข่งขันในตลาดที่มีการกระจุกตัวสูง คือ 
ตลาดที่มีผู้เล่นน้อยรายเท่านั้น โดยจะท าให้เกิดการลดหรือ
จ ากัดแข่งขันในตลาด แต่จะไม่ส่งผลกระทบเป็นการลด
การแ ข่ ง ขั น ในตลาดที่ มี การ แ ข่ ง ขั นสู ง  (Perfect 

Competition) หรือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดที่มีผู้ขาย
จ านวนมากแต่สินค้าแตกต่างกันซึ่งไม่สามารถทดแทน
กันได้อย่างสมบูรณ์ (Monopolistic Competition)  

ที่สินค้าหรือบริการสามารถเกิดการทดแทนระหว่าง
กันได้มากกว่า 

Conscious Parallelism  
ส่งผลลบต่อการแข่งขันในทุกกรณีหรือไม่  

และ 

ตัวอย่างลักษณะพฤติกรรม เช่น 

ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการก าหนดราคา
หรือปริมาณสินค้าหรือบริการที่จะเป็นการ
แข่งขันระหว่างกันในตลาด  

หลีกเล่ียงการโฆษณาเพื่อแย่งชิงลูกค้ากัน  

ในปี 2014 อังกฤษได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอุตสาหกรรม
พลังงานซึ่งมีบริษัทใหญ่เพียง 6 ราย ว่ามีการแข่งขันทาง
ราคามากน้อยเพียงใด เนื่องจากระดับราคาพลังงานที่สูงและ
อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยหน่วยงานก ากับดูแลด้าน
การแข่งขันของอังกฤษมีข้อสงสัยว่า ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ 

ที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจากผู้ประกอบการน้อยรายมีการขึ้น
ราคาสินค้าไปในทิศทางเดียวกันเสมอ อย่างไรก็ตาม 
หน่วยงานก ากับดูแลมิได้มีข้อวินิจฉัยลงโทษผู้ประกอบธุรกิจ
ในเร่ืองการตกลงร่วมกัน (cartel) 

ออส เตร เ ลี ย แ ล ะ อี กหลายปร ะ เ ทศ ไ ด้ มี ก ารศึ กษา 
ทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการปรับราคาน้ ามันที่มักจะ 
มีการปรับขึ้นลงในทิศทางเดียวกันเสมอ ซึ่งการศึกษา
หลาย แห่ ง เ ห็ น ว่ า เ ป็ นการลดการ แ ข่ ง ขั น ใ นตลาด  
ท าให้ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าน้ ามันในราคาสูงกว่าที่ควรจะ
เป็น แต่ก็มิได้มีการวินิจฉัยตัดสินลงโทษว่าเป็นความผิด 

ด้านการตกลงร่วมกันที่ ลดหรือจ ากั ดการ แข่ งขั น 

ทางการค้า 
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กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
มีบทบาทกับพฤติกรรมเหล่านี้อย่างไร 

ในต่างประเทศ ยังไม่เคยมีการตัดสินว่า พฤติกรรมในลักษณะ 
Tacit Collusion หรือ Conscious Parallelism เป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างชัดเจน โดยในหลายประเทศ
รวมทั้งสหภาพยุโรปและออสเตรเลียใช้วิธีการในรูปแบบการท า
ข้อตกลง (Commitment) จากผู้ประกอบการที่ตกลงจะไม่กระท า
การดังกล่าว และหน่วยงานก ากับดูแลการแข่งขันจึงยุติการ
สืบสวนสอบสวน 

พิจารณา 
 ข้อเท็จจริง 
 พยานหลักฐาน 

ส า ห รั บ ก ฎ ห ม า ยก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง ไ ท ย 

ตาม พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
เม่ือพิจารณาองค์ประกอบตามมาตรา 54  
ซึ่งก าหนดให้การกระท าร่วมกันระหว่างคู่แข่ง
ในการก าหนดราคาหรือปริมาณสินค้า 
เป็นความผิดทางอาญา ก็จะต้องพิจารณา 
ถึงข้อเท็จจริงที่ในแต่ละกรณีว่าผู้ประกอบการ 

หลายรายน้ัน ได้ “กระท าการร่วมกัน” ในการ
ก าหนดราคาหรือปริมาณสินค้าหรือบริการ
ในตลาดหรือไม่ โดยหากพบพยานหลักฐานว่ามี
การกระท า ร่วมกัน  ก็ จ ะ เป็ นการฝ่า ฝืน
กฎหมาย ต้องได้ รับโทษทางอาญาตามที่
กฎหมายก าหนด คือ จ าคุกไม่เกิน 2 ปี และ
ปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระท า
ความผิด หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

Hardcore Cartel 

ผู้ประกอบธุรกิจควรปฏิบัติตนอย่างไร 

ประกอบธุรกิจควรด าเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักการแข่งขันทาทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการกระท า 
ในลักษณะที่ เป็นการลดหรือจ ากัดการแข่งขันทางการค้า เนื่ องจากหากส านักงานคณะกรรมการ 

การแข่งขันทางการค้าพบเห็นพยานหลักฐานที่เข้าข่ายเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ก็มีหน้าที่ในการด าเนินการ 

น าผู้ประกอบธุรกิจที่กระท าความผิดมาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 0 2507 5883 -85 website fan page line@ you tube 
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