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     การศึกษา เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายการ
แข่งขันทางการคามีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ  ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีว่าดวยหลักเสรีภาพทาง
เศรษฐกิจและการผูกขาดทางการคา  การปองกันผลประโยชน์ทับซอนและการบังคับใชกฎหมาย
แข่งขันทางการคาของต่างประเทศและประเทศไทย ปัญหาทางกฎหมายและการควบคุมการแข่งขัน
ทางการคา และเสนอแนะแนวทางแกไขกฎหมายคณะกรรมการการแข่งขันทางการคา 
    ผลการศึกษาพบว่า 
     1)  พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 บัญญัติใหฝายการเมืองสามารถ
ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาได  ขณะที่ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนมักจะมี
ความสัมพันธ์กันทางธุรกิจกับธุรกิจที่ถูกรองเรียนเรื่องการคาไม่ธรรมไม่ทางตรงก็ทางออม ขณะที่
คณะกรรมการการแข่งขันทางการคาสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุนไดมาโดยการสรรหาโดยความ
เห็นชอบของรัฐสภา   
     2)  เกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดของประเทศไทยไม่ชัดเจนและตองมีการพิสูจน์ใหไดก่อน
ว่าผูประกอบธุรกิจน้ันมีอํานาจเหนือตลาดจริงหรือไม่ ต่างจากเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดของ
ต่างประเทศเช่นสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุนที่ใชหลักพฤติกรรมตัดสินเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือ
ตลาด 
     3)  องค์กรที่ควบคุมการแข่งขันการคาของไทยและสิงคโปร์ไดรับการแต่งต้ังจากฝายการ 
เมืองและเปนองค์กรในกํากับของรัฐ ขณะทีส่หภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุนมีสถานะเปนองค์กร
อิสระมีอํานาจกึ่งตุลาการ (Quasi  Judiciary) ในการสืบสวนสอบสวนการแข่งขันทางการคา 
      4)  สหภาพยุโรปโดยคณะกรรมาธิการยุโรปดานการแข่งขันทางการคาปฏิบัติหนาที่แทน
ผูบริโภคมีอํานาจในการเปนผูเริ่มคดี ไต่สวนคดี และส่งใหศาลยุโรปดําเนินคดี ในสหรัฐอเมริกา
กฎหมายจึงเปดโอกาสเอกชนผูไดรับความเสียหายจาการผูกขาดสามารถฟองรองต่อผูผูกขาดได
โดยตรง  ส่วนของประเทศญี่ปุน สิงคโปร์ และไทยการฟองรองระหว่างผูบริโภคจะทําไดเมื่อ
คณะกรรมการการคาโดยธรรมไดสอบสวนเสร็จแลว แต่กรณีของไทยยังไม่มีการฟองรองของผูบริโภค  
     ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษานี้คือ 
 



(4) 

     1)  ผูดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแข่งขันทางการคาตองไม่เกี่ยวของกับฝายการเมือง หาก
เปนผูทรงคุณวุฒิเอกชนจะตองสละการถือครองหุนในบริษัทที่ถืออยู่ และลาออกจากการเปน
กรรมการบริษัทเอกชนก่อนที่จะเขารับตําแหน่งคณะกรรมการแข่งขันทางการคา 
     2)  ควรกําหนดหลักเกณฑท์างจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์ทางการประพฤติสําหรับ
คณะกรรมการแข่งขันทางการคาเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่มีความเกี่ยวของกับผลประโยชน์สาธารณะ 
     3)  ควรนําหลักการของพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาปรับใชกับคณะกรรมการที่เปนขาราชการการเมืองและ
ขาราชการประจําที่ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแข่งขันทางการคา 
     4)  ควรยกสถานะสํานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการคาเปนองค์กรอิสระเพื่อแยก
สํานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการคาออกจากกระทรวงพาณิชย์ และปองกันปัญหาผลประโยชน์
ทับซอน 
     5)  สํานักงานคณะการแข่งขันทางการคาตองเปดเผยขอมลูรายละเอียดเก่ียวกับธุรกิจที่
ไดรับการรองเรียน รวมถึงการดําเนินการของสํานักงานฯ ในการพิจารณาเรื่องรองเรียน 
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   This thesis, Legal Problematic on the Enforcement of Competition Law, is 
aims to study the concept of liberal and monopoly of trade, conflict of interest 
prevention, the enforcement of competition law in foreign and  Thailand, legal 
problematic and  enforcement of competition law  include the guideline to 
amended the competition commission. 
  As the result of the study found that; 

1) Competition  Act. B.E.2542 (1999) allows politician occupy competition 
commission. The private intellectual have the direct and indirect  business 
connection to the accused business, while European Union, United State of America 
and Japan has its competition commission by the approval of parliament. 

2) The standard of market domination on Thai legal is unclear and must be 
proved while European Union, United State of  America and Japan has its standard of 
market domination on business behavioral.  

3) Competition commission in European Union, United State of  America and 
Japan is an independence  organization with full power as quasi-judiciary, while 
competition commission in Singapore and Thailand  is a government unit. 

4) European Commission on behalf of European Union shall investigate the competition 
and submitted to the European Court for  
people. In United State of  America, the complainants have the right to sue the 
monopolist directly. In Japan, Singapore and Thailand, the complainants shall rely 
upon competition commission’s investigation. There are no competition prosecution 
in Thailand. 
  As the suggestions of this study found that; 



(6) 

1) Competition commission shall stay disinterested from politic issue and 
private intellectual shall resign from the private management and abandon their 
shares before occupy the seat of competition commission. 

2) Shall identify the standardization of ethics and behavioral of competition 
commission. 

3) Shall apply the principle of Organic Act on Counter Corruption, B.E. 2542 
(1999) to investigate politicians and  civil servants in competition commission. 

4) Shall reform and rebuild the status of office of competition commission 
from a government unit to an independence organization in order to prevent the 
conflict of interest.  

5) Office of competition commission shall disclosure the investigation on the 
accused business.  
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4.1 เปรียบเทียบกฎหมายควบคุมการแข่งขันทางการคา              82 

 



  

 
บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสาํคัญของปญัหา 

 
  ปัจจุบันประเทศไทยกําลังกาวเขาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ในปี พ.ศ.2558 (ปี 
ค.ศ.2015) ส่งผลใหการดําเนินงานของอาเซียนเปนไปภายใตกฎหมายเดียวกันและปูทางไปสู่การ
สรางตลาดเดียวในภูมิภาคภายใน 7 ปี วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมอาเซียนใหเปนตลาดและฐานการ
ผลิตเดียว มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ และการลงทุน แรงงานฝีมือและเงินทุนอย่างเสรีภายในปี 
พ.ศ.2558 (ปี ค.ศ.2015) โดยมีรูปแบบการดําเนินการต่อไปนี้1 (ก) การดําเนินการเพื่อใหเกิดการ
เคลื่อนยายของสินคาอย่างเสรี (Free Flow of Goods) มุ่งเนนการลดอุปสรรคในการนําเขาและ
ส่งออกสินคาระหว่างประเทศสมาชิก ไม่ว่าจะเปนอุปสรรคที่เกิดจากภาษีศุลกากรและขอจํากัด
ทางการคาที่มิใช่ภาษี การปรับปรุงกฎว่าดวยแหล่งกําเนิดสินคาของอาเซียนใหทันสมัยและเอื้อต่อ
การคาขายในภูมิภาค ตลอดจนการวางมาตรการที่จะอํานวยความสะดวกทางการคาในดานต่าง ๆ 
เช่น การจัดต้ัง ASEAN Single Window ที่จะทําใหผูส่งออกนําเขาเกิดความสะดวกในการติดต่อ
ประสานหน่วยงานโดยยื่นเอกสารเพียงจุดเดียว (ข) การดําเนินการเพื่อใหเกิดการเคลื่อนยายของ
บริการอย่างเสรี (Free Flow of Services) มีการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคในการเขามาประกอบธุรกิจ
บริการ โดยใหผู ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจไดอย่างเสรี และผูบริโภคมีเสรีภาพที่จะเลือกใช
บริการต่างๆ ตามความพึงพอใจ ทั้งนี้ สาขาธุรกิจบริการที่อาเซียนต้ังเปาหมายเร่งรัดการรวมกลุ่มให
เห็นผลเปนรูปธรรมมี 5 สาขา ไดแก่ สาขาท่องเที่ยว สาขาการบิน สาขาสุขภาพ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ สาขาโลจิสติกส์ (ค) การดําเนินการเพื่อใหเกิดการเคลื่อนยายของการลงทุนอย่าง
เสรี (Free Flow of Investment)  
  การความร่วมกันเพื่อสรางระบบการคาเสรีถือเปนพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่มีจุดเริ่มตนอัน
ยาวนานตั้งแต่ ในศตวรรษที่ 17 ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของกลุ่มเสรีนิยมคลาสสิกที่นําโดย จอห์น ล็อคโดย
มีแนวความคิดว่า สิทธิและเสรีภาพถูกอางอิงอยู่กับหลักสิทธิธรรมชาติเขาจึงถือสิทธิและเสรีภาพเปน
เปาหมายสูงสุดในตัวเอง นอกจากนี้มนุษย์มีสิทธิพ้ืนฐานในการเปนเจาของทรัพย์สินเพราะมนุษย์เปน
เจาของแรงงานของตนเองซึ่งถือว่าเปน "กรรมสิทธ์ิ" อย่างหนึ่งที่ไม่ไดเกิดจากรัฐ รัฐตองปล่อยใหมี
การแข่งขันแบบเสรีตามกฎเกณฑ์ของตลาด ซึ่งเปนการใหความสําคัญกับปัจเจกชน โดยรัฐไม่ตอง
เขามายุ่งเกี่ยวกับเอกชน เมื่อขาดทุนเขาตองหาวิธีใหตัวเองมีกําไรใหได คณุค่าอยู่ที่ความตองการของ
ตลาดผูประกอบการตามอุปสงค์และอปุทาน รัฐไม่ควรเขามาแทรกแซงในเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจ 
                                                            

1ศูนย์ขอมูลต่างประเทศวุฒสิภา, การประกาศใช้กฎบัตรอาเซียน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานวุฒิสภา, 
2555), หนา 1. 
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 เมื่อคนมาอยู่รวมกันจึงเกิดหลักปล่อยใหทําโดยอิสระ/เสรี (Laisser-Faire) คือต่างคนต่าง
คาขายไม่สนใจใครไม่มีระเบียบวินัย ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเสรีนํามาซึ่งการแข่งขันทางการคาที่
เพ่ิมมากขึ้น และส่งผลต่อการรักษาความเปนธรรมทางการคาเพ่ือไม่ใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบกัน 
โดยเฉพาะการคาเสรีมีปัญหาการที่มีผูประกอบการมากหนาหลายตาจากหลายประเทศที่เขาไปลงทุน
ในประเทศที่เปดการคาเสรีดวยกัน ไดแก่ การมีอํานาจเหนือตลาด การสรางปัจจัยเหนือตลาดมี
อํานาจในการกําหนดตลาด อุปสงค์ อุปทาน การผูกขาด การกําหนดราคาที่ตํ่ากว่าความเปนจริง
เบ้ืองตนเพื่อขจัดคู่แข่งก่อนที่จะเปนผูกําหนดราคาในภายหลัง ปัญหาความไม่มีระเบียบทางการคาน้ี
ทําใหรัฐตองเขามายุ่งเกี่ยวเนื่องจาก ตามหลักการทางดานเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมีอยู่อย่างจากัด 
ในขณะที่ความตองการของมนุษย์มีอย่างไม่จํากัดรัฐบาลมีหนาที่หลักทางดานเศรษฐศาสตร์ที่สําคัญ 
คือ การจัดสรรทรัพยากร (Allocation of Resources) ซึ่งโดยปกติควรปล่อยใหเปนไปตามกลไก
ราคา (Price Mechanism) หรือกลไกตลาด (Market Mechanism) ในกรณีที่ตลาดมีการแข่งขัน
อย่างเสรี กลไกราคาจะช่วยปรับระบบเศรษฐกิจใหสามารถจัดสรรการใชทรัพยากรไปในทิศทางที่
สอดคลองกับความตองการของสังคมไดดีที่สุด แต่ในบางกรณีกลไกราคาอาจทํางานไดไม่สมบูรณ์หรือ
ทํางานไม่ได เรียกว่า “ตลาดลมเหลว (Market Failures)” ดังนั้น ถาปล่อยใหกลไกราคาทํางานดวย
ตัวเองแลวจะไม่ช่วยใหระบบเศรษฐกิจจัดสรรทรัพยากรไดอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  ดังนั้น
รัฐบาลจึงตองเขาแทรกแซงเพื่อปรับใหการจัดสรรทรัพยากรสนองตอบความตองการของสังคมได
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสังคมไดรับสวัสดิการสูงสุด   

ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจ การกํากับดูแลใหระบบตลาด
ภายในประเทศเปนตลาดที่มีการคาเสรีและพยายามจะทําใหตลาดภายในประเทศเปนตลาดที่มีการ
แข่งขันอย่างสมบูรณ์ ในอดีตที่ผ่านมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2480 ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมไม่ให
ผูประกอบการในตลาดใชอํานาจผูกขาดการคา เช่น พระราชบัญญัติปองกันการคากําไรเกินควร 
พ.ศ.2480 หลังจากนั้นไดมีการแกไขสองครั้งและออกฉบับใหม่อีกหนึ่งครั้งจนกระทั่งในปี พ.ศ.2522 
พระราชบัญญัติปองกันการคากําไรเกินควรถูกยกเลิกโดยมีพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและ
ปองกันการผูกขาด พ.ศ.2522 ขึ้นมาใชแทน ต่อมากฎหมายว่าดวยการกําหนดราคาสินคาและปองกัน
การผูกขาด พ.ศ.2522 น้ันก็ยังคงมีปัญหาที่บทบัญญัติไม่ครอบคลุมและชัดเจน กฎหมายน้ียังไม่
เพียงพอในการควบคุมดูแลพฤติกรรมที่ไม่เปนธรรมและไม่สามารถควบคุมกลไกลตลาดใหดําเนินไปได
อย่างเสรีและดวยความเปนธรรมแทจริง ทําใหยังคงมีการผูกขาดเกิดขึ้นในตลาด จงึตองมีการปรับปรุง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปองกันการผูกขาดนําไปสู่การบัญญัติพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา 
พ.ศ. 2542  
  ปัญหาทางกฎหมายของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 คือ ตลอด 13 ปีที่
ผ่านมานับต้ังแต่กฎหมายฉบับน้ีบังคับใชกลับยังไม่มีบริษัทขนาดใหญ่แมแต่รายเดียวถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมายฉบับน้ี และหากพิจารณาเรื่องรองเรียนที่มีไปถึงคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาจะ
พบว่ามีเรื่องรองเรียนไปถึงสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการคานอยมาก เพียง 74 เรื่อง  
เรื่องรองเรียนก็มีจํานวนลดลงอย่างมากในแต่ละปี  จึงอาจกล่าวไดว่าการบังคับใชกฎหมายดังกล่าว
ประสบความลมเหลวโดยสิ้นเชิง ขอมูลในเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการคา
ไม่มีรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนและผลการพิจารณาปัญหาที่มีการรองเรียนจํานวนกรณีที่
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มีการรองเรียนสะสมรวม 74 เรื่อง ในช่วงปี พ.ศ.2542–2552 หรือโดยเฉลี่ยมีเพียงปีละเรื่อง ใน
จาํนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมดมี 52 เรื่อง ที่สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาระบุว่า “ยุติ
ไปแลว” โดยไม่มีรายละเอียดใดๆ ว่ากรณีเหล่าน้ีมีการยุติอย่างไร มีการใชขอมูลใดในการพิจารณา
และผลการวินิจฉัยของกรรมการเปนอย่างไร ทั้งที่รายละเอียดเหล่าน้ีถือว่าเปนขอมูล “พ้ืนฐาน” ที่
สาธารณชนควรรับรู และเปนขอมูลที่สํานักแข่งขันทางการคาในต่างประเทศแสดงไวในรายงาน
ประจําปี ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาของไทยไม่เคยมีการจัดทําแมแต่ครั้งเดียว2 
  ปัญหาสําคัญของกฎหมายฉบับน้ี คือ “คณะกรรมการการแข่งขันทางการคา” ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปนตําแหน่งที่มีที่มาการแต่งต้ัง
ของฝายการเมือง ทําใหการบริหารงานขาดความเปนอิสระ  และถูกครอบงําโดยฝายการเมืองและ
กลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจ คณะกรรมการฯ บางคนมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางออมกับธุรกิจที่
เปนคู่แข่งขันทางการคาซึ่งอาจมีพฤติกรรมการคาที่ไม่เปนธรรมจึงเปนผลใหพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 ไม่มีการบังคับใชอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ แสดงใหเห็นถึงความ
ศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมายที่แทบจะไม่มีธุรกิจ หรือผูบริโภครายใดที่คิดว่ากฎหมายฉบับน้ีเปนที่พ่ึงไดอีก
ต่อไป  
  จึงเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองสรางความเปนธรรมดานการแข่งขันทางการคาอันเปนเงื่อนไข
ทางกฎหมายที่ถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84 ได
กล่าวไวว่า 
  

รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาดกํากับ
ใหการประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรีและเปนธรรม  และปองกันการผูกขาด
ตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออมดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอย่างเปน
ธรรม รัฐตองพยายามบัญญัติกฎหมายต่างๆขึ้นมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของ
ผูประกอบการ  

ดังนั้นจึงมีความจําเปนอย่างยิ่งที่จะตองพิจารณาและทบทวนเนื้อหา
ขอบัญญัติของของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 ใหมีความ
สมบูรณ์และสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฏีว่าดวยหลักเสรีภาพทางเศรษฐกิจและการผูกขาดทาง
การคา  

1.2.2 เพ่ือศึกษาการปองกันผลประโยชน์ทับซอนและการบังคับใชกฎหมายแข่งขันทางการ
คาของต่างประเทศและประเทศไทย 

                                                            
2สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, “พระราชบัญญัติว่าดวยการแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 : 

ขอจํากัดและการปฏิรูป”, รายงานทีดีอาร์ไอ, 92  (มีนาคม 2554): 6. 
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1.2.3 เพ่ือศึกษาปัญหาทางกฎหมายและการควบคุมการแข่งขันทางการคา 
1.2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขกฎหมายการแข่งขันทางการคา กรณีคณะกรรมการการ

แข่งขันทางการคา 
 

1.3  สมมตฐิานของการศึกษา 
 

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 มาตรา 6 ไดกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการคาว่าใหมีคณะกรรมการการแข่งขันทางการคา ประกอบดวย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปนประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปนรองประธาน
กรรมการ  ซึ่งจะเห็นไดว่าคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาจะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
พาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาจากนักการเมือง  โครงสรางของคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการคาจึงเปนโครงสรางที่ขาดความเปนอิสระและถูกครอบงําโดยฝายการเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ หากเราวิเคราะห์สายสัมพันธ์ทางธุรกิจของคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การคาพบว่ากรรมการการแข่งขันทางการคาบางท่านมีความ สัมพันธ์ทั้งทางตรง และทางออมกับ
ธุรกิจที่อาจมีพฤติกรรมการคาที่ไม่เปนธรรม และไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาด 
เกณฑ์การควบรวมที่ชัดเจนทําใหไม่สามารถเอาผิดกับบริษัทที่มีพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายได อีกทั้ง
เอกชนไม่มีบทบาทในการร่วมบังคับใชกฎหมาย จึงเปนผลใหพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา 
พ.ศ.2542 ไม่มีการบังคับใชอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจําเปนที่ตองแกไขกฎหมาย
เกี่ยวกับการแข่งขันทางการคา 

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 

ทําการศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางคณะกรรมการการแข่งขันทางการคา พ.ศ.2542  
โดยเปรียบเทียบกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาของต่างประเทศ 
 

1.5  ระเบียบวิธีวิจัย 
 

มีลักษณะเปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมขอมูลและ
เอกสารที่เกี่ยวของจากหนังสือกฎหมาย  บทความ  วารสาร รายงานการวิจัย  สื่ออินเตอร์เน็ต  
บทบัญญัติของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวของ นํามาศึกษา
วิเคราะห์อย่างเปนระเบียบ 
 

1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1.6.1 ทําใหทราบถึงแนวคิดและทฤษฏีว่าดวยหลักเสรีภาพทางเศรษฐกิจ และการผูกขาด
ทางการคา  
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1.6.2 ทําใหทราบถึงการปองกันผลประโยชน์ทับซอน และการบังคับใชกฎหมายแข่งขัน
ทางการคาของต่างประเทศและประเทศไทย 

1.6.3 ทําใหทราบถึงปัญหาทางกฎหมาย และการควบคุมการแข่งขันทางการคา 
1.6.4 ทําใหทราบถึงขอเสนอแนะแนวทางแกไขกฎหมายการแข่งขันทางการคา กรณี

คณะกรรมการการแข่งขันทางการคา 
 



 

 

 
บทที่ 2 

 
แนวคิดและทฤษฏีว่าด้วยหลักเสรีภาพทางเศรษฐกิจ 

และการผูกขาดทางการค้า 
 
 ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมเปนเศรษฐกิจที่เนนความเปนอิสระดานการผลิตและการบริโภค
สินคาและบริการ ซึ่งจะดําเนินไปโดยไดผลดีที่สุดโดยการกระทําของมนุษย์ที่มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ 
ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหความสําคัญกับกรรมสิทธ์ิในปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเปนที่ดิน แรงงาน 
เทคโนโลยี เปนระบบเศรษฐกิจที่เนนการแข่งขันกันอย่างเสรีโดยใชกลไกราคาในตลาดเปนตัวกําหนด
ว่าจะใครจะเปนผูผลิตสินคาและบริการอะไรในจํานวนเท่าใด ขายในราคาเท่าใด อย่างไรก็ดีการ
แข่งขันที่เสรีมากเกินไปกลับไม่เปนประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจเนื่องจากผูที่มีปัจจัยการผลิตมากกว่า
สามารถกําหนดจํานวนสินคาและบริการตลอดจนราคาขายไดมากนอยตามความตองการของตนเอง
เปนการสรางการคาที่ไม่เปนธรรมกับผูบริโภค ขณะเดียวกันก็กีดกันผูผลิตรายอ่ืน ๆ ที่มีปัจจยัการผลิต
นอยกว่าใหออกจากตลาดดวยการขายตัดราคา สิ่งเหล่าน้ีเปนพฤติกรรมทางการคาผูกขาดเปนการคา
ที่ไม่เปนธรรมที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม ซึ่งในบทที่ 2 น้ีผูวิจัยจะนําเสนอแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับหลักเสรีภาพทางเศรษฐกิจ และการผูกขาดทางการคาเพ่ือเปนการอธิบายการผูกขาด
ทางการคาที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม 
 
2.1  ลกัษณะของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 
 

สังคมมนุษย์ไดคิดคนระบบเศรษฐกิจเพ่ือตอบสนองกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ตนเองหลากหลายรูปแบบซึ่ง ระบบเศรษฐกิจสาํคัญ ๆ ของโลก ไดแก่ ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม และ
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ระบบเศรษฐกิจทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันช้ินเชิงกล่าวคือระบบ
เศรษฐกิจสงัคมนิยมเนนการรวมศูนย์การผลิตไวส่วนกลาง รัฐเปนเจาของปัจจัยการผลิต ขณะที่ระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม เนนการใหเสรีและอสิระกับเอกชนในการผลิตสินคาและเปนเจาของปัจจัยการ
ผลิต การที่จะผลิตสินคาใด ๆ ก็ตามรัฐจะไม่เขาไปยุ่งเกี่ยวโดยปล่อยใหกลไกราคาและการแข่งขันใน
ตลาดเปนเครื่องตัดสิน 
 

2.1.1  แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ : กลไกแห่งราคาและตลาดกับการแข่งขัน 
  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เปนการศึกษาความเกี่ยวพันทางเศรษฐกิจเปนศึกษาเพื่อคนหา
ขอเท็จจริงตามทฤษฎี หลักการและกฎเกณฑ์เพ่ืออธิบายกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยมีเทคนิคเครื่องมือ
และกรอบการวิเคราะห์ที่แน่นอน3 เศรษฐศาสตร์เปนศาสตร์ที่เปนพลวัตตามหวงเวลาที่เปลี่ยนไปกรอบ
ความคิด ทฤษฎีและเทคนิคทางเศรษฐศาสตร์จงึแปรเปลี่ยนไปเพื่ออธิบายสาเหตุความเปลี่ยนแปลงนั้น 

                                                            
3 อัมพร วิจิตรพันธ์, ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2532), หนา 12. 
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ซึ่งหลักพ้ืนฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์คือ4  
   2.1.1.1  หาขอสรุปดานปัญหา เศรษฐกิจ และขอสรุปทางเศรษฐศาสตร ์มองภาพ
องค์รวมและเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทัง้ปัญหาและขอสรุป  
    2.1.1.2  อธิบายธรรมชาติของปัญหาทางเศรษฐกิจ และการสนองตอบของหน่วย
เศรษฐกิจต่างๆ เช่น ปัจเจกชนครัวเรือนหน่วยผลิต ผูบริโภค แรงงานและอื่นๆ ซึ่งตองแยกแยะจัด
กลุ่มและหาขอสรุปที่แทจริงและเปนไปได  
    2.1.1.3  เนนสรางประสิทธิภาพของ ระบบเศรษฐกิจในดานการผลิต การจําหน่าย
จา่ยแจกสินคาและบริการ 
    ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สามารถนํามาอธิบายระบบเศรษฐกิจไดโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีนิยมถือเปนลัทธิเศรษฐกิจประเภทหนึ่งที่มีพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจที่สอดคลองกับหลัก
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหเสรีภาพแก่ภาคเอกชนในการเลือกดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน5 เปนเจาของปัจจัยการผลิตเศรษฐทรัพย์ต่างๆ ที่ตนหามาได 
เช่น ที่ดิน แรงงาน เงินทุน เทคโนโลยีและทรัพยากร วัตถุดิบ เอกชนมีเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ 
รวมทั้งการเลือกอุปโภคบริโภคสินคา และบริการต่างๆ แต่เสรีภาพดังกล่าวจะตองอยู่ภายใตขอบเขต
ของกฎหมาย กล่าวคือ การดําเนินการใดๆ จะตองไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของบุคคลอ่ืน เช่น 
การผูกขาดดานการผลิต 
 ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ใชระบบของการแข่งขันโดยมีราคาและระบบตลาดเปนกลไก
สําคัญในการจัดสรรทรัพยากร การแข่งขันจะผลักดันใหผูผลิตและผูบริโภคแสดงความพึงพอใจที่
แทจรงิของตนออกมา ทําใหผูผลิตทราบว่าจะผลิตสินคาใด อย่างไร และในปริมาณเท่าใด และในส่วน
ของผูบริโภคเอง ก็จะเปนการจัดสรรว่าใครควรเปนผูไดรับสินคาน้ัน จึงจะก่อใหเกิดผลดีทางเศรษฐกิจ 
การแข่งขันทางการคาที่เปนธรรมในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมทําใหมีการโยกยายทรัพยากรไปใช
ผลิตสินคาที่ผูบริโภคตองการเท่าน้ัน6 เปนการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และใน
ตลาดที่มีการแข่งขันซึ่งประกอบดวยผูผลิตจํานวนมากราย ผูผลิตจะไม่สามารถกําหนดราคาสินคาให
สูงกว่าราคาตลาดได ผูบริโภคจึงไดรับการคุมครองจากการเอารัดเอาเปรียบจากผูผลิต  
  กลไกราคาภายใตการแข่งขันจะเปนเครื่องมือในการจัดสรรว่า จะผลิตสินคาอะไร จะผลิต
สินคาอย่างไร และจะผลิตสินคาน้ันเพื่อใคร จึงก่อใหเกิดการจัดสรรที่ไดประโยชน์สูงสุด เพราะใน
สภาพที่มีการแข่งขันกันอย่างเสรีน้ัน ผูผลิตจะผลิตสินคาอะไรและปริมาณเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอุปสงค์

                                                            
4สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, เรื่องเดิม, หนา 9. 
5ทับทิม วงศ์ประยูร, ประวัติและลัทธิเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร: วี.จี.พริ้นติ้ง, 2536), หนา 156. 
6วรวัฒน์  กสุลางกูรวัฒน์, ปญัหากฎหมายป้องกันการผูกขาด : ศกึษาเฉพาะกรณีการจํากัดการแข่งขัน

ทางการค้าในแนวดิ่ง, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2537),  

หนา 7. 
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(Demand)ของผูบริโภคในตลาด7 หากอุปสงค์ต่อสินคาชนิดใดมีมาก ผูบริโภคย่อมมีความตองการที่
จะจ่ายซื้อสินคาชนิดน้ันมากกว่าจํานวนของสินคาที่มีอยู่จริงในตลาด ส่วนผูผลิตเมื่อเห็นว่าตนสามารถ
เพ่ิมกําไรไดอีกก็จะเพิ่มปริมาณการผลิตจนทําใหตนไดรับกําไรสูงสุดและในขณะที่พยายามผลิตเพ่ือให
ไดกําไรสูงสุด  

ราคาของสินคาจะเปนเครื่องกําหนดว่าผูบริโภครายใดจะเปนผูไดรับสินคาน้ัน กล่าวคือ 
ผูบริโภคจะตองแข่งขันกันซื้อสินคากับผูผลิตรายอ่ืนๆเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาที่ตองการถาอุปสงค์ต่อ
สินคามีมากกว่าอุปทาน (Supply) ของสินคาน้ัน ราคาของสินคาก็จะขยับสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็จะลด
ระดับอุปสงค์ของสินคาน้ันลง ในทางกลับกัน หากอุปทานของสินคามีมากกว่าอุปสงค์ ราคาสินคาก็จะ
ลดลงเพื่อเปนการเพิ่มระดับอุปสงค์ของสินคาน้ัน เมื่อผูผลิตไม่อาจขายสินคาสูงกว่าราคาตลาดได วิธีที่
จะทําใหผูผลิตไดกําไรมากกว่าผูผลิตอ่ืนก็คือ ตองลดตนทุนการผลิตใหนอยลงซึ่งทําไดโดยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้น นอกจากนี้สินคาที่แตกต่างจากสินคาของผูผลิตรายอ่ืนจะทําใหราคา
สินคาแตกต่างกันได โอกาสท่ีจะไดรับกําไรมากกว่าผูผลิตรายอื่นก็จะมีมากขึ้น ด้ังนั้นผูผลิตจึงตอง
พยายามประดิษฐ์คิดคนสินคาใหม่ๆ รูจักพัฒนาคุณภาพ รูปแบบของสินคา ใหแตกต่างจากผูผลิตราย
อ่ืนรวมทั้งตองนําวัตถุดิบใหม่ๆมาผลิตสินคาเพ่ิมย่ิงขึ้นเมื่อการแข่งขันทําใหประสิทธิภาพในการจัดสรร
ทรัพยากรและการผลิตเพ่ิมขึ้นมีสินคาใหม่ๆมาตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูบริโภค 
ราคาของสินคาจะถูกลง ผูบริโภคก็จะรูสึกพอใจและเต็มใจที่จะซื้อสินคา อันส่งผลใหปริมาณการซื้อ
สินคามีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเปนประโยชน์โดยตรงต่อผูผลิต และเปนสิ่งที่จะผลักดันใหผูผลิต
หาทางลดตนทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหมากย่ิงๆ ขึ้นๆ ไป8 

สรุป 
เศรษฐกิจเสรีทุนนิยมเปนแนวคิดเศรษฐกิจทีใ่หความสําคัญกับเอกชนและเสรีภาพในการผลิต

สินคาและบริการ และผูบริโภคจะบริโภคตามความตองของตนเองไม่มีการบังคับว่าใครจะผลิตอะไร
มากนอยเพียงใดทุกสิ่งทุกอย่างเปนไปตามความตองการของตลาด ใครมีปัจจัยการผลิตมากก็จะ
สามารถผลิตไดมากแบ่งแยกตามความชํานาญและความชอบของผูผลิต แนวคิดน้ีเปนการเนนที่
เสรีภาพแต่ไม่ไดกล่าวถึงในกรณีที่ผูผลิตมีปัจจัยการผลิตมากเกินไปจนสามารถกําหนดทิศทางการผลิต
และราคาไดเอง 

 
 2.1.2 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการผูกขาดทางการค้าที่ขัดแย้ง หลักเสรีภาพทาง
เศรษฐกิจ 
 การผูกขาดทางการคาเกิดจากผูผลิตมีปัจจัยการผลิตที่มากกว่าผูผลิตรายอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะดวย
สาเหตุใด อาทิ มีผลกําไรจากการคามากทําใหสะสมทุนและปัจจัยการผลิตมาก หรือเกิดจากการร่วม
ทุนกันระหว่างผูผลิตดวยกันจนทําใหมีปัจจัยการผลิตมากขึ้น ในระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมใหเสรีภาพ
                                                            

  7ภมร  อนันตชัย, การกระทาํความผิดและมาตรการทางกฎหมายตามมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 2549), หนา 8. 

  8เรื่องเดียวกัน, หนา 6. 
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ทางเศรษฐกิจในการผลิตโดยใหอุปสงค์และอุปทานในทองตลาดเปนตัวกําหนดทิศทางการผลิต แต่
การที่ผูผลิตที่มีปัจจัยการผลติมากจนเกินไปทําใหสามารถเขาแทรกแซงตลาดจนกลายเปนการผูกขาด
ทางการคา และกลายเปนการคาที่ขัดแยงกับหลักเสรีภาพทางเศรษฐกิจไปโดยปริยาย 

 
2.1.3  แนวคิดเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 

   ปัจจุบันเกิดปรากฎการณ์การแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างบุคคลกับบุคคลและสําหรับกลุ่ม
ผลประโยชน์อันหลากหลาย สังคมใดที่ไม่สามารถสรางดุลยภาพในสังคมระหว่างกลุ่มต่างๆ สังคมน้ัน
ย่อมมีโอกาสล่มสลายลงได เพราะต่างฝายต่างเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนมากจนเกินไป เมื่อโลกแห่ง
ความเปนจริงเปนโลกแห่งความขัดแยงระหว่างบุคคลกับกลุ่มผลประโยชน์ ผูซึ่งเขามาดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง คือ ผูซึ่งเขามาใชอํานาจทางการเมืองเพื่อแบ่งปันจัดสรรสิ่งที่มีคณุค่าในสังคม  จงึจะตอง
ทําหนาที่เปนผูประสานผลประโยชน์ของความขัดแยงเหล่าน้ัน และเปนการทําหนาที่เพ่ือส่วนรวม
มากกว่าที่จะทําหนาที่เพ่ือตนเองหรือกลุ่มของตน จึงมีแนวคิดในเชิงจริยธรรมที่ว่า “สิ่งที่เปน
ประโยชน์ต่อบุคคลกับสิ่งที่เปนประโยชน์ต่อสังคม จึงควรมีความสอดคลองตองกันพฤติกรรมหรือการ
กระทําใดๆ ที่จะเปนประโยชน์ต่อตนเองควรจะมีการประสานกลมกลืนไปกับประโยชน์ต่อสังคมใน
ขณะเดียวกัน”9 ผลประโยชน์ทับซอน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คือ 
สถานการณ์ที่บุคคลผูดํารงตําแหน่งอันเปนที่ไววางใจ เช่น ผูดํารงตําแหน่งทางการเมือง ผูดํารง
ตําแหน่งระดับสูงในองค์กร ผูประกอบวิชาชีพสาธารณสุข  ตองเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ในวิชาชีพ ซึ่งทําใหตัดสินใจยากในอันที่จะปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากอคติได การขัดกัน
ของผลประโยชน์น้ีสามารถเกิดขึ้นได แมไม่ส่งผลทางจริยธรรมหรือความไม่เหมาะสมต่าง ๆ และ
สามารถทําใหทุเลาเบาบางลงไดดวยการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก การขัดกันของผลประโยชน์
มิไดปรากฏแต่ในทางวิชาชีพเท่าน้ัน แต่ยังอาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่บุคคลมีบทบาทหลากหลายและ
บทบาทเหล่าน้ันก็เกิดขัดกันเอง เช่น ผูจัดการฝายขายอาจมีหนาที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย์สุจริต 
และกอ็าจมีหนาที่ในทางกตัญญูกตเวทีต่อญาติพ่ีนองที่มาเสนอขายสินคาใด ๆ เปนตน 
 ผาสุก พงศ์ไพจิตร 10 ไดอธิบายความหมายของผลประโยชน์ทับซอนว่าเปนการทับซอนของ
ผลประโยชน์ของบุคคลซึ่งมี 2 สถานะหรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ตําแหน่งสาธารณะ (นายก 
รัฐมนตรี รัฐมนตรี อธิบดี ฯลฯ) และตําแหน่งในบริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจมีความโนมเอียง
ใชอํานาจและตําแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือแสวงหาประโยชน์ใหแก่กลุ่มพวกพอง
ของตนเอง ทั้งทางตรงและทางออมไดอย่างง่ายดาย เช่น กรณีของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุน 
หรือครอบครัวใกลชิดเปนเจาของกิจการ ซึ่งไดรับสัมปทานหรืออยู่ในฐานะจะไดรับสัมปทานธุรกิจจาก
รัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในตําแหน่งสาธารณะที่เปนผูมีอํานาจอนุมัติการใหสัมปทานธุรกิจดังกล่าวดวย 
ตัวอย่างที่พบ คือ การไดชนะประมูลโครงการก่อสรางขนาดใหญ่จากภาครัฐ เพราะผูชนะประมูลมี
                                                            

  9 ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, นักการเมืองไทย : จริยธรรม  ผลประโยชน์ทับซ้อน  การคอร์รปัชั่น,

(กรุงเทพมหานคร: สายธาร, 2553), หนา107. 

  10 ผาสุก พงษ์ไพจติร, “คอร์รัปชั่นสองรูปแบบ,” ใน ธรรมาภิบาลกับคอร์รปัชั่นในสังคมไทย ชัยวัฒน์ สุ
รวิชัย, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิถีทรรศน์, 2546), หนา 34-38. 
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พรรคพวกเปนนักการเมือง หรือบริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุนอยู่เปนหุนลม การชนะ
ประมูลดังกล่าวดวยอิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลใหบริษัทผูชนะประมูลสามารถหากําไรเกินควรได 
การคอร์รัปช่ันในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ ไดกลายเปนแหล่งหารายไดจากการคอร์รัปช่ันที่สําคัญ
ของนักการเมือง และขาราชการที่เกี่ยวของ11 
 ความหมายของผลประโยชน์ทบัซอน หรือความขัดแยงกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) น้ันในต่างประเทศมีผูใหความหมายไวมากมายดังนี้12 (1) 
เคนเนท เคอนาแฮน (Kenneth Kernaghan) อธิบายว่าหมายถึง สถานการณ์ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐมี
ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และไดใชอิทธิพลตามหนาที่ และความรับผิดชอบทางสาธารณะไปขัดกับ
ผลประโยชน์ส่วนตัว (2) แซนดรา วิลเลี่ยม (Sandra William) ใหความหมายว่า การที่ผูดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองหรือขาราชการไดเปดโอกาสใหเงินหรือผลประโยชน์ส่วนตัวเขามามีอิทธิพลต่อ
หนาที่และความรับผิดชอบที่จะตองมีต่อสาธารณะ (3) MacMilan English Dictionary for 
Advanced Learners ใหความหมายไวว่า เปนสถานการณ์ซึ่งบุคคลขาดการตัดสินใจอันเที่ยงธรรม 
เนื่องจากการมีหรอืไดรบัประโยชน์ 
 ไมเคิล แม็คโดนัลด์  (Michael Mcdonald) 13ไดแบ่งองค์ประกอบของผลประโยชน์ทับซอน
ออกเปน 3 ประการ คือ ประการแรกเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่ง
ส่วนใหญ่มักเปนผลประโยชน์ที่ทีความเกี่ยวพันกับเงินและทรัพย์สินเปนประการสําคัญ ประการที่สอง 
เปนเรื่องของการใชอํานาจหนาที่และดุลพินิจในการตัดสินใจดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และประการที่สามเปนการปฏิบัติหนาที่ โดยใชสถานะและขอบเขตของอํานาจ
หนาที่ของผูดํารงตําแหน่งทางการเมือง เจาหนาที่ของรัฐหรือเจาพนักงานของรัฐโดยขาดหลัก
จริยธรรมหรือพ้ืนฐานในวิชาชีพของตนขอบข่ายของความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมี 7 ลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1)  การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting Benefits) การยอมรับเงินที่ผิดกฎหมาย
หรือการยอมรับคุณค่าอ่ืน ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตองการจากขาราชการที่ไดมีการกระทําตาม
หนาที่เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสรางสํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เปนลูกคา
ของหน่วยงาน หรือแมกระทั้งการใชงบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจางแลวเจาหนาที่ของรัฐไดผล
ประโยชน์ตอบแทน 
   2)  การทําธุรกิจกับตัวเองหรือเปนคู่สัญญา (Self-Dealing) คือ สถานการณ์ที่ผูดํารง
ตําแหน่งสาธารณะทีส่วนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใชตําแหน่งหนาที่ที่ทํา
ใหหน่วยงานทําสัญญาซื้อสินคาจากบริษัทของตนเอง หรือจางบริษัทของตนเองเปนที่ปรึกษา 
สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแยงคือเปนทั้งผูซื้อและผูขายในเวลาเดียวกัน 
   3)  การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-
Employment) คือ การที่บุคลาการออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนิน
                                                            

11 เรื่องเดียวกัน, หนา 38. 

  12 ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, เรื่องเดิม, หนา 108. 

  13 เรื่องเดียวกัน, หนา 110. 
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ธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งบุคคลผูเคยดํารงตําแหน่งใดในสาธารณะมาก่อนมักจะรูขอมูลความลับ 
ตลอดจนขั้นตอนวิธีการทํางาน อิทธิผลต่อเจาหนาที่ที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่ ความสนิทสนมคุนเคย 
ความเกรงใจ จะมีต่อบริษทัที่ตนทํางานอยู่ 
   4)  การทํางานพิเศษ (Outside-Employment or Moonlighting)การเปนที่
ปรึกษาและการจางงานตนเอง เช่น การรับจางเปนที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตําแหน่งในราชการ
สรางความน่าเช่ือถือว่าโครงการของผูว่าจางจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่
ปรึกษาสังกัดอยู่ 
   5)  การรูขอมูลภายใน (Inside Information )คือ สถานการณ์ที่ผูดํารงตําแหน่ง
สาธารณะใชประโยชน์จากการรูขอมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง ไม่ว่าจะเปนประโยชน์ทาง
การเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนผ่านตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ช่ือภรรยา 
   6)  การใชสมบัติราชการเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your Employer’s 
Property for Advantage) เช่น การนํารถยนต์ในราชการไปใชในงานส่วนตัว 
   7)  การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง  
(Pork-Barreling) การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรอืบานเกิดของตนเอง  
หรือการใชงบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียงเลือกต้ัง 
 ผาสุก พงศ์ไพจิตร14 ไดขยายความของการทับซอนของผลประโยชน์ (Conflict of interest) 
มีผลทําใหความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ชะงักงันในระยะยาว และเปน
อุปสรรคต่อการพัฒนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การทับซอนของผลประโยชน์เปนการกําหนดนโยบายเพื่อ
ผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม หรือการตัดสินใจทางการเมืองถูกแทรกแซงดวยผลประโยชน์เฉพาะ
ของบริษัทธุรกิจเอกชน ทําใหผลที่ออกมาคือนโยบายที่ใหผลประโยชน์กับบริษัทธุรกิจเอกชนบางราย
บางกลุ่ม แต่สังคมโดยรวมเสียประโยชน์การทับซอนของผลประโยชน์ดังกล่าว เกิดขึ้นไดง่าย
โดยเฉพาะในกรณีซึ่งผูกําหนดนโยบายคือนักการเมืองเปนนักธุรกิจและ/หรือมีครอบครัวทําธุรกิจ
หลายๆ สังคมในอดีตไม่มีกรอบกฎหมายกํากับปัญหาการทับซอนของผลประโยชน์อย่างพอเพียง เช่น
ที่สหรัฐอเมริกาแมจะมีกฎหมายหามการรับสินบนมาเปน 100 ปี แต่กฎหมายที่กําหนดใหนักการเมือง
และขาราชการระดับสูงและครอบครัวตองถ่ายโอนหุนในธุรกิจเขาอยู่ในการดูแลขององค์กรที่จะ
บริหารธุรกิจดังกล่าวแทน โดยตัวเองไม่เขาเกี่ยวของโดยเด็ดขาดแบบที่เรียกว่า blind trust เพ่ิง
เกิดขึ้นเมื่อกว่า 20 ปี  มีกรณีตัวอย่างของปัญหาการทับซอนของผลประโยชน์ ที่สรางผลเสียอย่าง
รุนแรงแก่เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานไทย เมื่อประมาณ 40 ปีที่แลว ประเทศสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส์ร่ํารวยกว่าประเทศไทย ระบบเศรษฐกิจของสาธารณรัฐฟลิปปนส์ก็คึกคักกว่าไทย แต่ใน
ปัจจุบันตกอยู่ในภาวะชะงักงันการ เหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่เศรษฐกิจสาธารณรัฐฟลิปปนส์ประสบ
ความลมเหลว ก็เพราะเรื่องการทับซอนของผลประโยชน์ กล่าวคือ สาธารณรัฐฟลิปปนส์ในสมัย
ประธานาธิบดีมาร์คอสมีกลุ่มครอบครัวธุรกิจจํานวนหนึ่งซึ่งเขาเกาะกุมอํานาจทางการเมืองของ
สาธารณรัฐฟลิปปนส์ไดสําเร็จ พวกเขาใชอํานาจทางการเมืองขยายธุรกิจของกลุ่มตน และทํากําไรได
มหาศาล  พวกเขามีความเหนือกว่าคู่แข่งขันเพราะว่าไดรับแรงเกื้อหนุนจากภาครัฐทั้งทางตรง และ

                                                            

  14 ผาสุก พงศ์ไพจติร, เรื่องเดิม, หนา 13. 
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ทางออม แต่เนื่องจากไม่มีคู่แข่งขันกระตุนใหปรับปรุงกิจการ ต่อมาธุรกิจเหล่าน้ีก็เขาสู่ภาวะเฉื่อยชา
ไม่อาจเปนหัวจักรใหระบบเศรษฐกิจพัฒนาต่อไปได  ขณะเดียวกันผูประกอบการที่อยู่นอกวงกลับถูก
กีดกันออกไป นักลงทุนต่างชาติก็ขาดความมั่นใจถอนตัวออกไปลงทุนที่ประเทศอื่นๆ เสีย เศรษฐกิจ
ของสาธารณรัฐฟลิปปนส์จึงเขาสู่ภาวะซบเซา และเปนผลตกทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเปรียบเทียบ
แลว ในช่วงระยะเดียวกันคือจนถึงทศวรรษ 1990 เศรษฐกิจไทยประสบความสําเร็จมากกว่า 
เพราะว่าบรรยากาศทางธุรกิจมกีารแข่งขันมากกว่า นักธุรกิจไทยก็มีเสนสายทางการเมือง แต่นักธุรกิจ
ไทยเหล่าน้ีไม่ไดเปนผูกําหนดนโยบายเศรษฐกิจโดยตรง เขาอยู่เบ้ืองหลังนักการเมือง ดังนั้น ผูวาง
นโยบายจึงมีอิสรภาพหรือค่อนขางแยกออกจากกลุ่มนักธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัทธุรกิจ จึงตองแข่งขัน
กันเพื่อใหไดความไดเปรียบทางการเมือง ดังนั้น จึงมีการแข่งขันกันตามสมควร และทําใหเศรษฐกิจ
ไทยประสบความสําเร็จมากกว่าสาธารณรัฐฟลิปปนส์15 
 
 2.1.4 อํานาจเหนือตลาด 
  พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ใหความหมายของ ผูมีอํานาจ
เหนือตลาดว่า16 “…ผูประกอบการซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด หมายความว่า ผูประกอบธุรกิจรายหนึ่ง
หรือหลายรายในตลาดสินคาใดสินคาหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงิน
ขายเกินกว่าที่คณะกรรมการกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  ทั้งนี้ โดยใหพิจารณาสภาพการแข่งขันของตลาดดวย…” ดังนั้น สรุปไดว่าผูมีอํานาจเหนือ
ตลาด หมายถึง ผูประกอบการรายใดรายหนึ่งที่อยู่ในตลาดสินคาหรือบริการอยู่ในสถานะเปนผู
ครอบครองตลาดสินคาหรือบริการนั้น สามารถที่จะกําหนดราคาหรือปริมาณสินคาหรือบริการโดย
อิสระ ตลาดสินคาและบริการของผูมีอํานาจเหนือตลาดจะมีขอบเขตจํากัดอยู่แต่สินคาและบริการ
ประเภทเดียวไม่ได ตองรวมถึงสินคาหรือผูประกอบการรายอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบหรือสรางแรง
กดดันจากการแข่งขันต่อการกระทําของผูประกอบธุรกิจที่จะตองถูกตรวจสอบโดยกฎหมายการ
แข่งขันทางการคา หากมีขอเท็จจริงที่ปรากฏชัดว่าผูบริโภคไดถือว่ามีสินคาประเภทอื่นที่สามารถ
ทดแทนกันได(Substitute or Interchangeable) ทั้งนี้สินคาที่มีคุณสมบัติไม่แตกต่างกันมากนัก 
ราคาก็ไม่แตกต่างกัน ประโยชน์การใชสอยก็ไม่แตกต่างกัน ในสภาพเช่นนี้จะเห็นไดว่าสินคาทั้งสอง
ประเภทมีความสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองกันในลักษณะที่สามารถใชทดแทนกันได โดยเหตุน้ีจึงตองเอาสินคา
ทดแทนกันไดมาจัดรวมเปนตลาดเดียวกัน (Relevant Market) ดวย 
  อํานาจเหนือตลาดมีความสอดคลองตามแนวคิดดานเศรษฐศาสตร์อันเปนศาสตร์ที่ว่าดวยการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จํากัด เลือกหรือวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือตอบสนองความตองการของ
มนุษย์ที่มีอยู่ไม่จํากัด   เช่น การเลือกวิธีการกําหนดราคาภายใตสภาพการแข่งขันต่าง ๆ ว่าควรจะ
กําหนดราคาสินคาและยึดครองค่าสินคาจากผูบริโภคอย่างไรควรวางตําแหน่งสินคาอย่างไร ควรผลิต
สินคาคุณภาพสูงหรือคุณภาพตํ่าควรมีกลยุทธ์อย่างไรในการสรางความไดเปรียบการแข่งขันเนนที่
ตนทุนการผลิตหรือสรางคุณค่าของสินคา การผลิตสินคาและบริการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละ

                                                            

  15 เรื่องเดียวกัน, หนา 13. 
16

 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542  
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ผูผลิต อย่างไรก็ดี การผลิตสินคาและบริการมีความแตกต่างกันตามความสามารถของผูผลิตซึ่งเปน
ความไดเปรียบอย่างหนึ่งตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ คือ 
   1)  ทฤษฎีความไดเปรียบโดยสมบูรณ์ โดย อดัม สมิธ17 (Adam Smith) เปนทฤษฎี
ที่ มีแนวคิดในเรื่องการแบ่งงานกันทํา (Division of Labor) ตามความถนัด ทําใหเกิดความชํานาญ 
(Specialization) ในการผลิตสินคาน้ันที่ทําใหการคาระหว่างประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด ความ
ไดเปรียบโดยสมบูรณ์ คือความไดเปรียบในการผลิตที่ประเทศหนึ่งสามารถผลิตสินคาไดเท่ากับที่
ประเทศอื่นผลิตไดโดยใชปัจจัยการผลิตที่นอยกว่า หรือในกรณีที่ใชปัจจัยการผลิตจํานวนเท่ากัน แต่
ประเทศที่มีความไดเปรียบโดยสมบูรณ์สามารถผลิตสินคาไดจํานวนมากกว่าอีกประเทศหนึ่ง ทฤษฎีน้ี
เช่ือว่าประเทศหนึ่งจะผลิตสินคาชนิดหนึ่งไดมีประสิทธิภาพมากกว่าอีกประเทศหนึ่ง เพราะมีความ
เช่ียวชาญมากกว่าแลวส่งสินคาน้ันไปแลกเปลี่ยนกับสินคาที่ตนตองการ อดัม สมิธ จะเนนใหใช
นโยบายการคาเสรี (Free Trade Policy) โดยไม่มีการควบคุมแทรกแซงใด ๆ จากรัฐ เพ่ือส่งเสริมใหมี
การแบ่งแยกแรงงานอย่างเต็มที่ใหทุกประเทศไดเลือกผลิตสินคาแต่เฉพาะที่สามารถผลิตไดดวยตนทุน
ตํ่าเพ่ือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน หากการคาของโลกไม่มีขอจํากัดแต่ละประเทศจะมีความเช่ียวชาญใน
การผลิตสินคาที่แตกต่างกัน โดยแต่ละประเทศจะมุ่งผลิตสินคาที่ตนมีความไดเปรียบทางการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) 
  2)  ทฤษฎีการคาระหว่างประเทศเชิงเปรียบเทียบ โดยเดวิด ริคาร์โด (David 
Ricardo) กล่าวว่า ประเทศต่างๆ ควรมุ่งผลิตสินคาที่ตนสามารถผลิตไดโดยเสียตนทุนตํ่ากว่าเมื่อ
เปรียบเทียบ การกระทําเช่นนี้ ทําใหทุกประเทศไดรับผลประโยชน์จากการแบ่งงานกันทํา (Division 
of Labor) หรือก็คือการที่ปัจจัยการผลิตจํานวนเท่ากันประเทศที่ผลิตสินคาโดยเสียตนทุนการผลิตตํ่า
ที่สดุจะผลิตสินคาน้ันเพื่อการส่งออก 
 
 2.1.5 การควบรวมกิจการ (Marger) 
  การควบรวมกิจการในการประกอบธุรกิจเปนกรณีที่ผูประกอบธุรกิจซึ่งเปนคู่แข่งขันทางการ
คากันตกลงร่วมมือกันในการประกอบธุรกิจ โดยการตกลงกันเช่นนี้มีวัตถุประสงค์ในการลดการแข่งขัน
ทางการคาระหว่างกันและเพื่อแสวงหากําไรสูงสุดร่วมกัน18 กรณีเช่นนี้ทําใหผูประกอบธุรกิจแต่ละราย
ที่เขาร่วมตกลงกันประกอบธุรกิจปฏิบัติตนเสมือนเปนองค์กรเดียวกันที่มีอํานาจเหนือตลาด 
(Monopolist)19 นักวิชาการบางท่านไดใหความเห็นว่าการตกลงร่วมกันเช่นนี้มีสภาพเหมือนกับการ
ควบรวมกิจการช่ัวคราวของผูประกอบธุรกิจซึ่งเขาร่วมตกลงกัน ขอตกลงในการควบรวมกิจการมีไดใน
หลายเรื่องเช่น ในเรื่องการกําหนดราคา (Price Fixing) เรื่องผลผลิต (Supply or Output 
                                                            

  17 อุดม เกิดพิบลูย์, ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), หนา 7. 

  18 Philip Areeda, Antitrust Analysis: Problems Texts : Cases, Policy and Procedure: 

Cases, Materials, 3rd ed., (st. Paul Minn: West Publishing), p. 1. 

  19 Thomas E. Sullivan  and Herbert Hovenkamp, Antitrust Law,Policy and Procedure: 

Cases, Materials, Problem, 6th ed., (Newark, NJ: LexisNexis, 2009), p. 45. 
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Restriction) เรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูลทางธุรกิจ (Dissemination and Information Exchange) 
เรื่องการแบ่งตลาด (Market Division or Allocation) เรื่องการประมูล (Bid Rigging) เรื่องการแบ่ง
ผลกําไร (Division of Profit) การควบรวมกิจการในการประกอบธุรกิจน้ันเปนที่ยอมรับกันว่าส่งผล
เสียต่อระบบการคาเสรีซึ่งมุ่งประสงค์ใหมีการแข่งขันกันในตลาดอย่างเสรีและเปนธรรม ดังนั้นการ
ควบรวมกิจการในการประกอบธุรกิจจึงตองหามตามกฎหมายการแข่งขันทางการคาในหลายประเทศ 
แมว่าการควบรวมกิจการในการประกอบธุรกิจจะตองหามชัดแจงในกฎหมายการแข่งขันทางการคา 
แต่ก็ปรากฏขอยกเวนอยู่ในหลายกรณีที่กฎหมายแข่งขันทางการคาอนุญาตใหมีการควบรวมกิจการใน
การประกอบธุรกิจได  
   ทั้งนี้เนื่องจากการควบรวมกิจการในการประกอบธุรกิจมีขอดีทางเศรษฐศาสตร์อยู่หลาย
ประการอาทิ  เช่น สามารถทําใหผูประกอบธุรกิจลดตนทุนการผลิตลง หรอืส่งผลใหเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ใหการผลิตได ดังนั้นจึงปรากฏความแตกต่างของขอกฎหมายและขอยกเวนที่เกี่ยวกับการควบรวม
กิจการในการประกอบธุรกิจในกฎหมายของแต่ละประเทศ และแมว่าการควบรวมกิจการที่ตกลงกัน
ในเรื่องการกําหนดราคา (Price Fixing) เรื่องผลผลิต (Supply or Output restriction) และในเรื่อง
การแบ่งตลาด (Market division or Allocation) ซึ่งรูจักในชื่อ “Hardcore Cartel”20 จะเปนที่
ยอมรับกันในระดับสากลว่าเปนการควบรวมกิจการที่ตองหามอย่างยิ่ง เนื่องจากการควบรวมกิจการ
ประเภทนี้ไม่ก่อใหเกิดผลดีในทางเศรษฐศาสตร์21 ก็ยังพบว่ากฎหมายหลายประเทศไดกําหนด
ขอยกเวนไวในบางกรณี การควบรวมธุรกิจน้ันเปนเรื่องของการเขาครอบงําในกิจการของผูอ่ืน(Take 
Over) ไม่ว่าผู น้ันจะเปนคู่แข่งทางการคา (Competitors) ผูส่งสินคาให (Suppliers) หรือลูกคา 
(Customers)ของผูควบกิจการ หรืออาจจะเปนบุคคลอ่ืนซึ่งไม่เกี่ยวของโดยตรงในการประกอบ
กิจการของผูควบกิจการก็ไดในตลาดสินคาน้ัน  เพ่ือทําใหสามารถเขาควบคุมการบริหาร การ
ดําเนินงานของผูอ่ืน หรือเอากิจการนั้นเปนของตนเอง การควบรวมกิจการอาจเกิดจากการที่หน่วย
ทางธุรกิจสองหน่วยขึ้นไปรวมเขากันเปนกิจการเดียวกัน เช่น การควบบริษัท คือการเขาซื้อหุน หรือ
ทรัพย์สินของหน่วยธุรกิจอ่ืน จนเปนผลใหสามารถเขาบริหารในกิจการนั้นได การเขาซื้อนี้จะเปนการ
เขาซื้อทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ไดหรืออาจจะเปนรูปแบบของกิจการร่วมคาก็ได การควบรวมกิจการมี 
3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
   1)  การควบกิจการแบบแนวนอน(Horizontal Merger) เปนการรวมเขากันของ
ผูประกอบการตั้งแต่สองรายขึ้นไปที่อยู่ในระดับเดียวกันในตลาดสินคาและบริการ เช่น ระหว่างผูผลิต
กับผูผลิตดวยกัน หรือระหว่างผูจัดจําหน่ายกับผูจัดจําหน่ายดวยกัน และบรรดาผูประกอบการ
เหล่าน้ันประกอบกิจการแข่งขันกันในกิจกรรมทางธุรกิจประเภทเดียวกัน การควบกิจการแบบ
แนวนอนทําใหโครงสรางสําคัญของตลาดเปลี่ยนแปลงไป เปนการเพิ่มการกระจุกตัว ทําใหสภาพการ
                                                            

  20 Organization for Economic Co-Operation and Development [OECD] , Recommendation 

& Best Practices on Effective Action Concerning Hard core Cartel 14 (1998), p.35  

  21 Jeffrey L,Kessler and Spencer Weber Waller,  International Trade and U.S. Antitrust 

Law §5:1 (2006), p 6  อางถึงใน อุดม เกิดพิบูลย์, ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร 

: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), หนา 7. 
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แข่งขันในตลาดหมดไป เมื่อมีการควบรวมกิจการกันแลวจะก่อใหเกิดการผูกขาดขึ้น ซึ่งจะมีอํานาจ
ควบคุมราคาหรือปริมาณสินคาในตลาดไดโดยสมบูรณ์ 
   2)  การควบกิจการแบบแนวตั้ง(Vertical Merger) เปนการรวมกันของหน่วยผลิต
ต้ังแต่สองหน่วยหรือมากกว่า ซึ่งเปนผูประกอบการที่อยู่ต่างระดับกันแต่อยู่ในขั้นตอนการผลิต
เดียวกัน เช่น การรวมเขากันของบริษัทเลี้ยงไก่กับบริษัทผลิตอาหารไก่ จะเห็นว่าบริษัทเลี้ยงไก่กับ
บริษัทอาหารไก่อยู่ในตลาดที่ต่างระดับกัน จะไม่มีการแข่งขันระหว่างกันแต่อย่างใด แต่ตองพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน การควบกิจการแบบแนวตั้งนี้เปนเพื่อลดการติดต่อทั้งหมดในกระบวนการผลิต 
ก่อใหเกิดการดําเนินธุรกิจอย่างครบวงจร เปนการลดตนทุนทั้งดาน ธุรกรรม การจัดเตรียมวัตถุดิบ 
การผลิต การรักษาระดับสินคาคงคลัง การตลาด ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของหน่วยผลิต การ
ควบกิจการแบบแนวตั้งจะส่งผล ทําใหเปนการสรางอุปสรรคต่อการที่ผูประกอบการรายใหม่จะเขามา
ในตลาดนั้นได ทําใหตลาดสินคาน้ันไม่มีการแข่งขัน เปนการผูกขาดการผลิต ซึ่งจะไม่ส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจแต่อย่างใด 
   3)  การควบรวมกิจการแบบหลากหลาย(Conglomerate Merger) เปนการรวมตัว
กันของบรรดาผูประกอบการที่อยู่ในตลาดต่างกัน  โดยกิจการที่ควบเขากันนั้นไม่มีความเกี่ยวของหรือ
เกี่ยวเน่ืองกันแต่อย่างใด  การควบรวมกิจการแบบหลากหลายไม่มีผลต่อการกระจุกตัวในตลาด หรือ
ทําใหการแข่งขันลดลงแต่อย่างใด วัตถุประสงค์ของการควบรวมกิจการแบบหลาก หลายไม่ไดเปนไป
เพ่ือการมีอํานาจตลาดอย่างการควบรวมกิจการทั้งสองแบบขางตน แต่เปนการแผ่ขยายอํานาจทาง
เศรษฐกิจตกอยู่ในมือของคนไม่กี่คน22 
 

2.2  การผูกขาดทางการค้าท่ีขัดแย้ง หลักเสรีภาพทางเศรษฐกิจ 
 
 2.2.1 ทฤษฏีการผูกขาดทางการค้า 
 การผูกขาดทางการคาคือการที่ผูผลิตสามารถกีดกันไม่ใหผูอ่ืนเขามาแข่งขันกับตนไดน้ันก็คือ
ทําใหเปนตลาดการผูกขาดที่มีผูผลิตหรือผูใหบริการเพียงรายเดียว ผูผลิตหรือผูใหบริการจะเปนผูมี
อํานาจเหนือตลาด (Dominant Market) สามารถกําหนดราคาสินคาใหมีราคาสูงขึ้นหรือลดลงได แม
สินคาหรือบริการน้ันๆ จะมีคุณภาพต่ําก็ตามส่วนใหญ่จะเกิดในประเทศดอยพัฒนา23  หรือพิจารณา
ในอดีตธุรกิจบริการท่ีบริหารจัดการโดยภาครัฐบางประเภทในเกือบทุกประ เทศทั่วโลก อาทิเช่น 
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการโทรศัพท์ในประเทศ บริการรถโดยสารเปนตน เปนธุรกิจที่มีการ
ผูกขาดทั้งสิ้น ในกรณีของธุรกิจปลีกขนาดใหญ่น้ันก็สามารถทําการผูกขาดไดในกรณีที่เปนผูผูกขาด
ดวยการเปนผูซื้อรายใหญ่แต่เพียงผูเดียว โดยทําการสั่งซื้อสินคาเปนจํานวนมากทําใหมีอํานาจเหนือ
                                                            

22 เรื่องเดียวกัน, หนา 78. 

 23 ปจัจุบนัเรียกว่า “ประเทศพัฒนานอยที่สุด” ประเทศที่จดัใหอยู่ในกลุ่มท่ีมีระดับการพัฒนาตํ่าท่ีสุด โดย 

ใชเกณฑ์ว่าเปนประเทศมี “มูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ” (GDP) ตํ่ากว่า 750 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี 
จําเปนตองไดรับความช่วยเหลือทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ สุขภาพอนามัย ราชบัณฑิตยสถานสถาน, ประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด, คนวันที่ 3 ตุลาคม 2556 จาก http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php   
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ตลาดโดยสามารถกําหนดราคาสินคาและกําหนดปริมาณผลผลิตในระยะสั้น(Determination of 
Price and Output in the Short-Run) ได ย่ิงกว่าน้ันยังผูกขาดดวยการผลิตสินคาที่ใชตรายี่หอของ
หางคาปลีกเองเพื่อมาแข่งขันกับสินคาของผูผลิตที่ไดจดัส่งใหกับหางคาปลีกขนาดใหญ่ในตลาดผูกขาด
สามารถพิจารณาย่อยลงไปโดยการแบ่งตลาดผูกขาดออกไดเปน 2 ลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1)  ตลาดผูกขาดที่ไม่มีการควบคุม ผูผูกขาดมีอํานาจเต็มที่ในการกําหนดราคาหรื
อปริมาณอย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ถาเลือกผูกขาดในการกําหนดราคา ตลาดจะเปนตัวกําหนด
ปริมาณผลผลิตและปริมาณขาย 
   2)  ตลาดผูกขาดที่มีรัฐบาลควบคุม (Regulated Monopoly) การผูกขาดประเภทนี้ 
ยังคงมีรฐับาลเปนผูควบคุมดูแลมใิหต้ังราคาสูงเกินไปจนสรางความเดือนรอนแก่ผูบริโภค 
 ทฤษฏีการผูกขาดทางการคามีลักษณะการดําเนินธุรกิจในตลาดผูกขาด (Characteristic of 
Monopoly Market) คือ (1) มีผูผลิตเพียงรายเดียว เรียกว่า ผูผูกขาด (Monopolist) (2) สินคามี
คุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครและไม่สามารถหาสินคาอ่ืนๆ มาทดแทนได (3) ผูผลิต 
สามารถกีดกันไม่ใชผูอ่ืนเขามาแข่งขันไดซึ่งการผูกขาดทางการคามีความหมายดังนี้24 
    1)  การผูกขาด (Monopoly) ในความหมายแคบ หมายถึง สถานการณ์ที่ตลาด
สินคาหรือบริการหรือปัจจัยการผลิตต่างๆ มีผูผลิตหรือผูขายเพียงรายเดียวเท่าน้ัน ในขณะที่ผูซื้อไม่
สามารถหาสินคาหรือบริการอ่ืนมาทดแทนสินคาหรือบริการของผูผูกขาดได ในขณะเดียวกัน ผูผลิต
รายอ่ืนก็ไม่สามารถเขามาผลิตเพ่ือแข่งขันไดเลย เพราะจะถูกกีดกันหรือมีอุปสรรคต่อการเขาสู่ตลาด 
มักเรียกการผูกขาดในความหมายนี้ว่า การผูกขาดอย่างแทจริง (Pure Monopoly) หรือ การผูกขาด
อย่างสมบูรณ์ (Absolute Monopoly) ในตลาดที่มีลักษณะตามความหมายนี้ อุปสงค์ที่ผูผลิตใน
ตลาดประเภทนี้ตองเผชิญก็คือ อุปสงค์ของตลาดนั้นนั่นเอง ผูผูกขาดอย่างแทจริงจะมีอํานาจในการ
กําหนดราคาสินคาหรือปริมาณสินคาในตลาดอย่างใดอย่างหนึ่งไดอย่างเต็มที่ แต่จะกําหนดทั้งสอง
อย่างพรอมๆ กันไม่ได ตัวอย่างของตลาดที่มีลักษณะเช่นนี้ ไดแก่ การประปา การไฟฟา กิจการรถไฟ 
เปนตน ในระยะยาวผูผูกขาดอาจจะมีกําไรเกินปกติได เพราะผูผลิตรายใหม่ๆ ไม่สามารถเขามาผลิต
เพ่ือแข่งขันได  
     2)  การผูกขาด (Monopoly) ในความหมายกวาง หมายถึง การที่ผูผลิตหรือกลุ่ม
ผูผลิตในตลาดหรืออุตสาหกรรมหนึ่งๆ มีอํานาจในการกําหนดราคาหรือปริมาณของสินคาอยู่บางไม่
มากก็นอย ดังนั้น ตามความหมายนี้จึงครอบคลุมทั้งตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) และตลาดกึ่ง
แข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) ดวย การผูกขาดในความหมายกวางนี้ ผูผลิตที่มี
อํานาจในการผูกขาดจะเผชิญกับเสนอุปสงค์ที่มีลักษณะทอดลงจากซายไปขวา ต่างจากตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์ ซึ่งเสนอุปสงค์ที่ผูผลิตแต่ละรายเผชิญจะเปนเสนที่ขนานกับแกนปริมาณตรงระดับราคา
ตลาด25 

                                                            

  24 ภราดร ปรีดาศักด์ิ, พจนานุกรมเศรษฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2549),  หนา  284.   

  25 เรื่องเดียวกัน, หนา 284.     
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    3)  สินคาหรือบริการที่มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติ (Natural Monopoly) การ
ผูกขาด (Monopoly) เปนสิ่งที่รัฐบาลเห็นว่าจะเปนผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจในหลายๆ ประเด็น 
รัฐบาลจึงมักเขามาแทรกแซงในรูปแบบต่างๆ เช่น มีกฎหมายหามการผูกขาด การควบคุมราคา แต่มี
สินคาและบริการบางประเภทที่ หากใหมีการผูกขาด (Monopoly) จะช่วยใหมีการจัดสรรทรัพยากร
ไดอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าใหมีการแข่งขันสมบูรณ์ กิจการประเภทนั้นเรียกว่า การผูกขาดโดย
ธรรมชาติ (Natural Monopolies) เนื่องจากลักษณะการผลิตเปนแบบการประหยัดจากขนาด 
(Economy of Scale) คือตนทุนเฉลี่ยของการผลิตสินคาหรือบริการลดลง เมื่อขนาดของการผลิต
เพ่ิมขึ้น อุตสาหกรรมประเภทนี้มีช่ือเรียกอีกช่ือว่า Decreasing - Cost Industries ดังนั้นในการผลิต
สินคาหรือบริการประเภทนี้ ตลาดจึงตองการเพียงผูผลิตรายเดียว การส่งเสริมใหมีผูผลิตมากราย
นอกจากจะมีผลทําใหตนทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยสูงแลวยังทําใหการใชทรัพยากรสิ้นเปลือง  การ
ผูกขาดทางการคาไม่ไดมีแต่ดานลบเสมอไป เช่น กิจการไฟฟา โทรศัพท์ นํ้าประปา สินคาและบริการ
เหล่าน้ีมีลักษณะพิเศษคือจําเปนตองใชเงินลงทุนมหาศาล และยิ่งผลิตจํานวนยิ่งมากตนทุนต่อหน่วย
จะยิ่งตํ่าลง (Economy of Scale) บริษัทผูกขาดในลักษณะนี้เรียกว่าเปน Natural Monopolyใน
กรณีเช่นนี้ ถาใหมีบริษัทหลายๆ บริษัทเขามาแข่งขันกัน จะทําใหตนทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น ดวยเหตุน้ี
เราจึงอาจอนุโลมให Natural Monopoly คงอํานาจการผูขาดอยู่ไดบางเพื่อใหผูบริโภคไดสินคาราคา
ตํ่า26 

การผูกขาดทางการคาในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น จะมีลักษณะการผูกขาดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย โดยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

  1) ระบบผูกขาดในสมัยอยุธยา สภาพสังคมในสมัยน้ันเปนระบบศักดินาปกครองโดย
พระมหากษัตริย์ ประชาชนมีอาชีพทําการเกษตรและการคา จากโครงสรางความสัมพันธ์แบบศักดินา 
พระมหากษัตริย์จึงเปนเจาของที่ดินทุกแห่งในประเทศ การมีอํานาจเหนือที่ดินนี้ทําใหกษัตริย์มีสิทธิที่
จะมอบที่ดินผืนใดใหบุคคลใดก็ได หรอืจะเรียกใหบุคคลใดออกจากที่ดินที่ทํามาหากินอยู่ก็ได ลักษณะ
การผูขาดในสมัยอยุธยาจึงเปนการผูกขาดปัจจัยการผลิต คือ “ที่ดิน” นอกจากพระมหากษัตริย์จะมี
อํานาจเหนือที่ดินแลว พระมหากษัตริย์ยังอํานาจเหนือแรงงานของสังคม กล่าวคือ คนส่วนใหญ่ของ
สังคมเปน “ไพร่” ไพร่ทุกคนตองขึ้นทะเบียนสังกัดมูลนายผูใดผูหนึ่ง27 ไพร่คนใดไม่สังกัดมูลนาย
นอกจากจะไม่ไดรบัการคุมครองตามกฎหมายแลวยังมีความผิดตามกฎหมายดวย 

  ส่วนทางดานการคาขายแมจะมีไม่มากและไม่มีกิจการใหญ่โต แต่รัฐหรือกษัตริย์ก็
ยังคงเขามามีบทบาท กล่าวคือ การคาขายในอยุธยาในยุคแรกๆ เปดโอกาสใหพ่อคาต่างชาติมาขาย
ได28  แต่ต่อมาเมื่อรัฐยื่นมือเขามายุ่งเกี่ยวในฐานะคนกลาง  รับซื้อสินคาบางอย่างจากพ่อคาต่างชาติ
มาขายต่อใหเอกชนเปนรายย่อยเท่ากับรัฐทําหนาที่ขายส่งภายใน รัฐมีการต้ังหางรานของหลวงตาม
                                                            

26 เรื่องเดียวกัน, หนา 285.     

  27 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และสุธี ประศาสน์เศรษฐ์, “ระบบเศรษฐกิจไทย ค.ศ.1910”, ใน วิวัฒนาการทุน
นิยมไทย ฉัทรทิพย์  นาถสุภา, บรรนาธิการ (กรุงเทพมหานคร: สารศึกษาการพิมพ์, 2523), หนา 28. 

  28 พรรณี  อวนสกุล, “ระบบผูกขาดทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยา,” วารสารธรรมศาสตร์ 4 (กุมภาพันธ์-
พฤษภาคม 2518): 21. 
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ตลาด  ถนน  ลํานํ้า  อีกทั้งรัฐยังเปนผูผูกขาดทั้งการขายสินคาขาออกและสินคาขาเขาแต่ผูเดียวโดย
ระบบพระคลังสินคา  รัฐมีขอกําหนดไวว่าราษฎรจะทําการคากับชาวต่างประเทศโดยตรงไม่ได  
จะตองขายสินคาน้ันใหแก่รัฐ  แลวรัฐจะเปนผูขายใหแก่ชาวต่างชาติที่ตองการและชาวต่างชาติก็ตอง
ขายสินคาใหแก่พระคลังสินคาแต่ผูเดียว ซึ่งจะตองผ่านระบบคลังสินคานอกจากนั้น ปัจจัยอีกอันหนึ่ง
ที่ช้ีใหเห็นถึงการผูกขาดดานการคาในสมัยอยุธยา ก็คือ “สินคาตองหาม” ซึ่งในตอนแรกๆ ที่มี
ระเบียบว่าดวยสินคาตองหาม จะเปนสินคาที่มีความมั่นคงต่อประเทศ เช่น อาวุธปืน 

การที่รัฐเขาผูกขาดการคารายเดียว ทําใหเปนอุปสรรคต่อการคาระหว่างเอกชนดวย 
กันเอง กล่าวคือ ไม่สามารถดําเนินงานของตนไดอย่างอิสระโดยไม่พ่ึงพาระบบบริหารราชการแผ่นดิน  
ดังจะเห็นไดจากการที่ขุนนางและเจานาย ที่ประกอบอาชีพทางการคากับต่างประเทศตองหันมาพึ่ง
ระบบพระคลังสินคากันมากขึ้น29 ส่วนพ่อคาจีนซึ่งเปนนายหนาในการคาสําเภากับจีน  ก็ไดอาศัย
ระบบพระคลังสินคา  ทําการคาส่วนตัวไปดวยในขณะเดียวกัน นอกจากนั้น พ่อคาจีนยังมีบทบาททาง
การคาภายในดวย  โดยการเปนพ่อคาคนกลาง และเปนผูผูกขาดการคาสินคาบางอย่าง  ส่วนคนไทย
ยังเปนราษฎรธรรมดา  ที่ถูกระบบศักดินาผูกมัดชีวิตใหตองเปนไพร่น้ันไม่มีโอกาสที่จะประกอบการคา
เปนล่ําเปนสันเลย  การที่คนไทยแทๆไม่ค่อยมีโอกาสทําการคาขายมาแต่ตนนี้ เปนสาเหตุประการ
สําคัญที่สุด ที่ทําใหกิจการการคาภายในประเทศไทยตกอยู่ในหมู่คนเชื้อสายจีน และคนต่างชาติเช้ือ
สายอ่ืนๆตลอดมาทุกยุคทุกสมัย30 

  2) ช่วง พ.ศ. 2398-2475 
 ในขณะที่ระบบศักดินา  และการผูกขาดดังกล่าวขางตนดําเนินไปอยู่น้ันก็ไดเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทย  ดวยการทําสนธิสัญญาบาวริ่งระหว่างไทยกับ
อังกฤษในปี พ.ศ.2398 จากผลการทําสัญญา ทําใหการผูกขาดการคาโดยพระคลังสินคาถูกยกเลิกไป
โดยสิ้นเชิงอํานาจของระบบศักดินาถูกทําลายไปหลายส่วน  แต่อย่างไรก็ตาม  ระบบทุนนิยมที่เริ่มเขา
มาหลังจากทําสนธิสัญญานี้  ก็ไม่สามารถลมลางระบบศักดินาไดอย่างสมบูรณ์31  แต่ก็มีผลทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงการผลิตจากการพอยังชีพมาเปนการผลิตเพ่ือขายมีการใชที่ดินมากขึ้น ทุนนิยมที่เริ่ม
ขึ้นในเมืองไทยนั้นเกิดจากนายทุน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเครือนายทุนต่างชาติหรือนายทุนจักรวรรดินิยม  
และนายทุนคนจีนภายใตบารมีของขุนนาง  กิจการของนายทุนกลุ่มน้ีไดแผ่ขยายเติบโตขึ้นตามลําดับ
ตลอดมา  ในขณะที่นายทุนคนไทยธรรมดายังไม่มี  ถามีอยู่ก็มีพวก  “นายทุนขาราชการ” ที่ใชอํานาจ
หนาที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  นายทุนคนไทยเริ่มจะมีเปนกลุ่มเปนกอนขึ้นมาบาง
ในสมัย พ.ศ.246832 
                                                            

  29 เรื่องเดียวกัน, หนา 28. 

  30 ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ, “วิวัฒนาการการผูกขาดในประเทศไทย,” ใน เศรษฐกิจไทย: โครงสร้างกับการ
เปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพมหานคร: ฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์, 2525), หนา 222. 

  31ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ, การขยายตัวของระบบทุนนิยมในประเทศไทย (พ.ศ.2488-ปัจจุบัน),

(กรุงเทพมหานคร: สรางสรรค์, 2524), หนา 77. 

  32 ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ, “วิวัฒนาการการผูกขาดในประเทศไทย,” ใน เศรษฐกิจไทย: โครงสร้างกับการ
เปลี่ยนแปลง, เรื่องเดิม, หนา 223. 



  19 

 

  นายทุนต่างชาติส่วนใหญ่จะเปนนายทุนอุตสาหกรรม  ทําการผูกขาดกิจการปาไม 
อุตสาหกรรมน้ําตาล ดีบุก ยางพารา  ซึ่งเปนสินคาสําคัญของไทย  การขยายตัวของอุตสาหกรรม โดย
นายทุนต่างชาติน้ีนับเปนจุดเริ่มใหมีชนชั้นกรรมมาชีพในประเทศไทย  กรรมกรส่วนใหญ่จะเปนชาว
จีน ส่วนคนจีนที่เปนนายทุนก็เปนนายทุนพาณิชย์ระดับเล็ก ทําหนาที่รวบรวมสินคาใหนายทุน
ต่างชาติและเปนผูนําสินคาจากประเทศจักรวรรดินิยม ออกจําหน่ายในตลาดทั่วประเทศ  นายทุนคน
จีนที่เปนนายทุนอุตสาหกรรมก็เริ่มมากขึ้นแลว เช่น เปนเจาของโรงสี  โรงเลื่อย   ธนาคารพาณิชย์  
เปนตน 

  3)  ช่วง พ.ศ. 2475-2500 
  อิทธิพลการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 โดยคณะราษฎรส่งผลใหเปนเพียง

การเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ภายใตอํานาจรัฐเก่า  ระบบการผลิตที่ลาหลังในชนบทและอิทธิพล
ของวัฒนธรรมแบบศักดินาที่ครอบงําโครงสรางช้ันบน(Super Structure) ของสังคมไทยมิไดถูก
ทําลายไป  แต่รัฐบาลยังไดรับเอาอุดมการณ์  แบบศักดินา  นายทุนต่างชาติ และอิทธิพลของขุนนาง 
นายทุนคนจีนภายใตบารมีของขุนนางยังครอบงําระบบเศรษฐกิจ  การเมืองไทยต่อมาอย่างมั่นคง  
โดยเฉพาะนายทุนต่างชาติ  นายทุนขาราชการ  นายทุนคนจีนภายใตบารมีขุนนาง กลับย่ิงเขมแข็ง
เติบโตย่ิงขึ้นอีก  การผูกขาดช่วงนี้ อาจแยกพิจารณาไดดังต่อไปนี้ 

   (1)  การรวมตัวกันในรูปสมาคมของนายทุนจีน 
   คณะราษฎรมีนโยบายที่จะสรางฐานะอํานาจทางเศรษฐกิจของตน  ดังนั้น 

การพ่ึงพิงกันระหว่างคณะราษฎร ผูมีอํานาจทางการเมืองกับพ่อคาจีนผูมีอํานาจทางเศรษฐกิจจึงยังคง
ดําเนินต่อไปและไดเพ่ิมความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น  พ่อคาชาวจีนที่พ่ึงพิงคณะราษฎรในการดําเนิน
ธุรกิจในขณะนั้น  อาทิเช่น นายจุลินทร์  ล่ําซํา  (ตระกูลล่ําซํา)  นายตันสิวเมงและนายตันสิวถิ่น  หว่ัง
หลี (ตระกูลหว่ังหลี)   เปนตน  ตระกูลพ่อคาชาวจีน เหล่าน้ีไดพัฒนาทุนของตนภายใตการพึ่งพา
คณะราษฎร และคณะผูปกครองชุดต่างๆ มาจนกระทั้งกลายเปนกลุ่มนายทุนผูกขาด  ซึ่งทรงอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน  อีกทั้งพ่อคาจีนไดรวมตัวกันจัดต้ังสมาคมพ่อคาทําการผูกขาดกิจการ
การคาในแต่ละแขนง เช่น33  สมาคมพ่อคาเพชรและทอง  ต้ังขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยการ
รวมตัวกันของรานใหญ่ๆ 6 ราน ต่อมาก็สามารถคุมรานทองรานเพชรอื่นๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร  มี
การรวมตัวกันจัดต้ังสมาคมพ่อคาสุรา ต้ังขึ้นเมื่อ  พ.ศ.2495 โดยการนําของกลุ่มพ่อคาสุรา 12 ราย  
ทําการผูกขาดการนําเขาสุราจากประเทศจีน  สมาคมพ่อคาขนส่งน้ําแข็งทั่วกรุงเทพมหานคร  สมาคม
พ่อคากาแฟ  สมาคมพ่อคายาสูบ สมาคมผูส่งขาวออก สมาคมคามันสําปะหลังไทย สมาคมผูคาสัตว์
นํ้าไทย สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย สมาคมการคาผูผลิตนํ้าตาลไทย ลวนแต่ไดเกิดขึ้นในช่วงนี้ทั้งสิ้น  
การรวมตัวเปนสมาคมต่างๆ ดังกล่าวน้ีก็เพ่ือจะร่วมมือกันในการกําหนดการผลิต ราคา และภาวะ
การคาน้ันเอง34 

   (2)  การผูกขาดโดยอํานาจเงินทุน 

                                                            

  33ณรงค์ศักด์ิ  พิชยพาณิชย์, การผูกขาดกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร, 2535), หนา 30. 

34 เรื่องเดียวกัน, หนา 31. 
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   เมื่อมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ก็เกิดความตองการเงินทุนเพื่อ
การคาและการลงทุนเพิ่มขึ้นทุกที นายทุนการเงินจึงไดขยายตัวมากขึ้น จึงไดมีการต้ังธนาคารพาณิชย์
ขึ้นมาก ธนาคารพาณิชย์จึงเปนตัวจักรสําคัญในระบบเศรษฐกิจ  และเปนรากเหงาของการผูกขาด
เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ไดขยายบทบาทของตน ดวยการใชเงินทุนเขาไปครอบงํา
กิจการการคาและกิจการการผลิตในแขนงต่างๆ ตระกูลที่มีธนาคารพาณิชย์อยู่ในมือไดใชอิทธิพลทาง
เงินทุนไปสรางกิจการในเครือของตนขึ้นมากมาย  กล่าวคือ กลุ่มตระกูลที่มีธนาคารพาณิชย์เปนของ
ตนเองไดใชอิทธิพลนําเงินทุนไปลงทุนในกิจการต่างๆ แลวใหคนในครอบครัว ญาติพ่ีนองเขาไปถือหุน
บริหารและควบคุมกิจการนั้นๆ ซึ่งมักจะเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว เพราะมีเงินทุนจากธนาคาร
พาณิชย์ของตน  สนับสนุนตลอดเวลาอย่างมากมาย ธุรกิจเหล่าน้ีมีโอกาสท่ีจะเขาไปทําการผูกขาด
ครอบงําธุรกิจในแต่ละแขนงไดง่าย เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (มีธนาคารไทยพาณิชย์)  บริษัทไทย
เซ็นทรัลเคมีและศรีกรุงวัฒนา  ผูกขาดการผลิตและการคาปุ๋ย (มีธนาคารกรุงเทพ) บริษัทฮ่วยชวนคา
ขาว ปวยเฮงลงอ้ันฟองเหล่าไมฮง  กลุ่มผูกขาดการคาขาว (มีธนาคารกรุงเทพ) เปนตน  จะเห็นไดว่า
นายทุนเหล่าน้ีมีบทบาทท้ังทางดาน  เงินทุน  การคาและการอุตสาหกรรม  จึงสามารถทําการผูกขาด
ไดทั้งสามดาน35 

   (3)  การผูกขาดของบริษัทขามชาติในไทย 
  บริษัทขามชาติที่เขามาลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มต้ังแต่บริษัทผูกขาดน้ํามันของ

เชลล์ และเอสโซ่ เขามาในปี พ.ศ.2439 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 บริษัทขามชาติญี่ปุน เริ่มเขามามี
บทบาททางเศรษฐกิจในประเทศไทยแทนที่นายทุนชาวอังกฤษซึ่งมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  อยู่ใน
ไทยมากที่สุดนับแต่เปดประเทศเมื่อปีพ.ศ.2398 บริษัทขามชาติญี่ปุนไดต้ังธนาคารของตนขึ้นใน
ประเทศไทย คือ ธนาคารโยโกฮามา สเปซี่ (Yokohama Specie Bank) และบริษัทผูกขาดขนาดใหญ่
สองบริษัท  คือ บริษัทมิตซูมิชิ (Misubishi Shoji Kaisha) และ บริษัทมิตซุย (Mitsui Bussan 
Kaisha) ซึ่งทําหนาที่ส่งสินคาออก สั่งสินคาเขา พรอมกับเปนตัวแทนในการเดินเรือ  และประกันภัย  
ขณะเดียวกันก็แพร่อิทธิพลแทรกแซงเขาไปในกิจการคาขาว  ยาง  ดีบุก  และปาไม36 

   (4)  ผูกขาดโดยรัฐ 
   เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงครามขึ้นมามีอํานาจ ใน พ.ศ.2481ก็พยายามลด

อํานาจของต่างชาติ  และสรางระบบเศรษฐกิจชาตินิยมขึ้นมา  โดยการต้ังรัฐวิสาหกิจและบริษัทก่ึง
ราชการขึ้นมากมาย  เช่น บริษัทไทยนิยม  เมื่อรัฐบาลไดจัดต้ังบริษัทไทยนิยมขึ้นแลวก็เริ่มหาทาง
จัดต้ังบริษัทจังหวัดขึ้นทุกๆ จังหวัด  คือ  เปนการมุ่งหมายที่จะสรางเครือข่ายการคาขึ้น สินคาที่
ส่งออกนอกประเทศ ใหบริษทัจังหวัดส่งผ่านบริษัทไทยนิยมเพ่ือจะไดส่งออกนอกประเทศ  ส่วนสินคา
ต่างประเทศก็ใหบริษัทไทยนิยมสั่งเขามา  แลวจ่ายใหบริษัทจังหวัด  ต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง 
เกิดขึ้น รฐับาลก็มีคําสั่งใหปดกิจการโรงสีของเอกชนทั้งหมด  คงเหลือไวแต่เพียงบริษัทขาวไทยของรัฐ

                                                            
35 เรื่องเดียวกัน, หนา 32. 
36 เรื่องเดียวกัน, หนา 32. 
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เท่าน้ัน  ทําใหบริษัทขาวไทยกลายเปนบริษัทที่ผูกขาดการสีขาว  การคาขาว  และการส่งออกแต่เพียง
กิจการเดียวในประเทศ37 

นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดออก 
กฎหมายสงวนอาชีพไวสําหรับคนไทยในปี พ.ศ.2493 ต่อมารัฐบาลก็เขาควบคุมกิจการบางชนิด เช่น 
ธุรกิจขนส่งทางน้ํา  นายทุนชาวจีนซึ่งเติบโตทางเศรษฐกิจมาดวยอาศัยบารมีขาราชการระดับสูง จึง
แกไขดวยการใชนโยบายเชิญผูมีอํานาจทางการเมือง เช่น พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ พ.ต.ต.พันศักด์ิ  
วิเศษภักดี  มาเปนกรรมการหรือประธานกรรมการของบริษัทของตน  ซึ่งนับว่าเปนจุดเริ่มตนของการ
ร่วมมือกันของนายทุน ผูมีอํานาจทางเศรษฐกิจ ผูมีอํานาจทางการเมือง   และต่อมาการเขาไป
แสวงหาอํานาจทางการเมืองของชนชั้นปกครองดังกล่าวก็มีมากข้ึน  จนก่อใหเกิดความขัดแยงใน
ผลประโยชน์มากข้ึน  อย่างไรก็ตาม  นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมน้ันขัดผลประโยชน์ของบริษัทขาม
ชาติที่เขามาผูกขาด  และขยายกิจการในประเทศไทย  อีกทั้งการเขาไปแสวงหาผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของนักการเมือง  ทําใหเกิดกลุ่มอิทธิพลขึ้น 2กลุ่มคือ กลุ่มซอยราชครู ของจอมพลผิน  
ชุณหวัณ  พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์  และกลุ่มสี่เสาเทเวศร์ ของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชน์  ทั้งสองกลุ่ม
ขัดแยงกันในการหาผลประโยชน์  ในที่สุดกลุ่มสี่เสาเทเวศร์ก็ไดทํารัฐประหารยึดอํานาจสําเร็จในปี 
พ.ศ.2501 

  4)  ช่วง พ.ศ. 2500-ปัจจุบัน 
  จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ไดใชนโยบายส่งเสริมการลงทุน โดยการใชมาตรการ

ยกเวนและหรือลดหย่อนภาษีอากร  และใหสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนมากมายแก่นักลงทุน  แบบแผนที่
อยู่เบ้ืองหลังการพัฒนานี้ คือ  “การผลิตเพ่ือทดแทนสินคานําเขา” (Import Substitution)38ในช่วงนี้
บริษัทขามชาติอเมริกาไดเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศอย่างสูง  และยังไดขยายทุน
ผูกขาดของตนเขาครอบงําเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศดอยพัฒนา โดยมีบริษัทลง
ทันขามชาติเปนกลไกลสําคัญ ประเทศในช่วงนี้ ก็เปนแหล่งที่บริษัทลงทุนขามชาติทั้งชาติอเมริกัน 
ญี่ปุน และอื่นๆ ทําการลงทุนผูกขาดกิจการที่สําคัญๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชระดับ
เงินทุนสูง  และเทคโนโลยีที่กาวหนา  เช่น การถลุงแร่  มีบริษัทไทยซาร์โก ผูกขาดการถลุงแร่ดีบุก
ของไทย  การกลั่นน้ํามันละคานํ้ามันมีบริษัทเชลล์และเอสโซ่ บริษัทลูกของบริษัทขามชาติยักษ์ใหญ่
สัญชาติอเมริกา ทําการผูกขาดการกลั่นและการคานํ้ามันในไทย บริษัทอาซาฮี ผูกขาดการผลิตกระจก
แผ่นเรียบแห่งเดียวในประเทศไทย เปนตน ควบคู่ไปกับการขยายตัวของบริษัทขามชาติ นายทุน
การเงินก็ขยายบทบาทเขาผูกขาดทั้งเงินทุน  การคา และการผลิต ในลักษณะของการรวมกลุ่มกันทั้ง
ที่เปนตระกูลและเปนกลุ่มผลประโยชน์ เช่น กลุ่มโสภณพาณิช  กลุ่มพรประภา  กลุ่ม พี เอส เอ กลุ่ม
ตระกูลโชควัฒนา  กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์  กลุ่มสัมพันธมิตร  กลุ่มสหยูเนี่ยน  กลุ่มตระกูลดารกานนท์ 
เปนตน  ระหว่าง พ.ศ. 2500 - 2516 ต้ังแต่รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  จนถึงรัฐบาลจอมพล
                                                            

  37  ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, “จาก “ทุนนิยมโดยรัฐ” สู่ รัฐทุนนิยม (ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมกับการเมืองไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2,” วารสารมนุษยศาสตร์สาร 13, 2 (มีนาคม 2554): 1-2. 

38 รัตพงษ์  สอนสุภาพ, ทุนนิยมพวกพ้องกับการคอร์รปัชั่น, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรังสิต, 

2555), หนา 1. 
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ถนอม กิตติขจร เปนช่วงที่ทุนนิยมพวกพองเกิดขึ้นโดยมีขาราชการระดับสูงทั้งผู นํากองทัพ 
นายตํารวจระดับสูงเขาไปมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างกวางขวางทั้งการลงทุนโดยตรง และลงทุน
ร่วมกับนักธุรกิจ39 การผูกขาดในประเทศไทย ไดวิวัฒนาการมาถึงขั้นขยายกลุ่มผูกขาด  และกําลังเริ่ม
การรวมศูนย์กลุ่มผูกขาดเขาดวยกัน  การผูกขาดนี้ดานหนึ่งก็ไดรับความคุมครองจากผูกุมอํานาจรัฐใน
รูปแบบของกฎหมาย คือ การส่งเสริมการลงทุน  ในรูปแบบของส่วนบุคคล  คือผูมีอํานาจเขาไปเปน
ประธาน  เปนกรรมการบริษัทอีกทั้งในปัจจุบันผูมีอํานาจทางการเงินต่างๆไดเขามามีบทบาทในทาง
การเมืองเปนอย่างมาก ไดมีการส่งเครือญาติ พวกพอง หรือใหเงินทุนสนับสนุนไดมีการจัดต้ังพรรค
การเมืองขึ้นมาเพื่อปกปองและเอื้อผลประโยชน์ใหแก่ธุรกิจของตนเองและพวกพอง เมื่อผูมีทั้งอํานาจ
ทางการเงินและอํานาจทางการปกครองประเทศ เปนกลุ่มเดียวกัน ก็ทําใหย่ิงเพิ่มความแข็งแกร่งใหแก่
ระบบผูกขาดมากขึ้น ทําใหเกิดความเลื่อมล้ําในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ 

สรุป  
การผูกขาดการคาอาจกล่าวไดว่าเปนส่วนหนึ่งที่เปนจุดอ่อนของระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยม

เนื่องจากการใหเสรีภาพต่อเอกชนมากเกินไปจนทําใหผูที่มีอํานาจการผลิตมากกว่าเขาควบคุมตลาด
และกลไกราคาได ผลที่ตามมาระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมก็จะกลายเปนระบบเศรษฐกิจผูกขาดมี
ผูผลิตนอยรายที่มีอํานาจเหนือตลาด ในทายที่สุดก็จะขัดแยงกับปรัชญาพื้นฐานของความเปนระบบ
เศรษฐกิจเสรีทุนนิยม อย่างไรก็ดี การผูกขาดบางครั้งก็อาจเกิดจากไม่มีผูผลิตสนใจที่จะผลิตสินคาที่
เหมือนกันออกมาแข่งจึงทําใหมีผูผลิตนอยรายและกลายเปนการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยม
แบบจํายอม 
 
 2.2.2 แนวคิดการป้องกันการผูกขาดเพื่อเป็นหลักประกันความมีประสิทธิภาพในการ 
แข่งขันทางการค้าของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 
 แนวคิดการผูกขาดเกิดจากการรวมศูนย์(Monopoly)ทางเศรษฐกิจโดยที่ผูผลิตรวมกลุ่มกัน
เพ่ือสรางอํานาจต่อรองทางการตลาด ในการรวมศูนย์ทางเศรษฐกิจน้ีเปนการนําเอานักการเมือง 
เจาหนาที่ของรัฐเขามาไวดวยเพ่ือสรางฐานอํานาจจากผูมีอํานาจรัฐในอันที่จะปองกันการตรวจสอบ
ควบคุมทางการคาแนวคิดการผูกขาดจากการรวมศูนย์น้ีก่อใหเกิดการผูกขาดในรูปแบบที่เรียกว่าทุน
นิยมพวกพอง (Crony Capitalism)40 เปนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับนักธุรกิจ หรือรัฐกับทุนที่
ใกลชิดกันจนกลายเปนพวกพองเดียวกัน (Cronyism) ซึ่งทุนกลุ่มน้ีสามารถใชอํานาจรัฐและอํานาจ
ทุนไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจดวยการผูกขาดปราศจากการแข่งขัน  
    คําว่า “ทุนนิยมพวกพอง” เปนคําที่เกิดจากการรวมกันระหว่างระบบพวกพอง 
(Cronyism) กับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม (Capitalism) โดยทุนนิยมพวกพองมีลักษณะสําคัญใน
ประเด็นที่ว่า กลุ่มทุนจะมีบทบาทเขาไปเกี่ยวของโดยตรงอย่างใกลชิดกับอํานาจรัฐ (State power) 
ทั้งในส่วนที่เกี่ยวของกับการปกครอง (Government) และการจัดการปกครอง (Governance) ซึ่ง
เปนเหตุผลทางการเมือง ส่วนเหตุผลทางดานเศรษฐกิจน้ัน ทุนนิยมพวกพองตองการไดสิทธ์ิในผูกขาด

                                                            

  39 เรื่องเดียวกัน, หนา 1-2. 

  40 รัตพงษ์  สอนสุภาพ, เรื่องเดิม, หนา 1-3. 
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ทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดเหนือทุนกลุ่มอ่ืนๆของประเทศ และตองการใหกลไกทางการเมืองคุมครองใน
การทําธุรกิจของตน การจัดสรรทรัพยากรของประเทศภายใตบริบทดังกล่าว ถูกมองในแง่การขาด
ความชอบธรรมในการจัดสรรทรัพยากร เกิดความลําเอียง  และระบบเศรษฐกิจโดยรวมขาด
ประสิทธิภาพ อันเปนผลมาจากทรัพยากรที่รัฐจัดสรรนั้นเกิดการกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มทุนบางกลุ่ม 
หรือกระจุกตัวอยู่พรรคพวกของชนชั้นนํา อาทิ นักธุรกิจคนใกลชิดกับผูนําทางนักการเมือง ผูนํา
รัฐบาลและครอบครวัเท่าน้ัน ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการผูกขาดของทุนนิยมพวกพอง คือ 
    1)  รฐัจะทําประโยชน์เพ่ือพวกพองมากกว่าทําเพ่ือสังคม  
   2)  เกิดการรวมกลุ่มกันของนักธุรกิจผกูขาดรายใหญ่ของประเทศ  
   3)  การกาวเขาไปใชอํานาจรัฐนั้น ทําใหการปกครองเปนไปเพื่อกลุ่มคนรวย  
   4)  การปกครองมีแนวโนมเปนแบบคณาธิปไตยหรือปกครองโดยคนกลุ่มเดียว  
    5)  นโยบายทางสังคม-เศรษฐกิจของรัฐ มีกระบวนการสรางผ่านระบบอุปถัมภ์โดย
รัฐ โดย มุง่เนนทํากิจการในรูปรัฐสวัสดิการแบบเขมขนเพื่อผลทางการเมืองในการเลือกต้ัง 
    6)  มีครอบครัวนักการเมือง เขาไปทําการคาขายกับรัฐและผูกขาดสาขาเศรษฐกิจที่
สําคัญเพื่อแสวงหากําไรสูงสุดจากระบบตลาดและตลาดทุน 

ดังนั้น ทุนนิยมพวกพอง จงึหมายถึง กลุ่มทุนผูกขาด ซึ่งมีอํานาจรัฐหรือกลุ่มทุนซึ่งไปเกาะกุม
อํานาจรัฐแลวใชอํานาจรัฐและอํานาจทุนนั้นไปแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองใหแก่
ตนเอง ครอบครัว คนใกลชิด และกลุ่มทุนพวกพองของตน ทุนนิยมพวกพองจึงมีแนวคิดที่คาบ
เกี่ยวกับแนวคิดผลประโยชน์ทับซอน การเติบโตทางธุรกิจของทุนกลุ่มน้ีไม่ใช่เปนเพราะเหตุผล
ทางดานเศรษฐกิจ แต่เปนเหตุผลทางการเมืองที่มีส่วนสําคัญทําใหธุรกิจเติบโตอย่างมากเพียงกลุ่ม
เดียวตลอดระยะเวลาในช่วงที่มีอํานาจรัฐอยู่ในมือ  กลไกทางการเมืองจะเปนตัวขับเคลื่อนทําใหธุรกิจ
ของกลุ่มเติบโตไป การใชขอมูลภายในของภาครัฐมาใชประโยชน์ทางธุรกิจของตนและครอบครัวจึง
ปรากฏอย่างแพร่หลายทั่วไป การแต่งต้ังคนของตนไปนั่งตามหน่วยงาน 
ดานเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือการกํากับดูแล41 
  การผูกขาดทางการคาน้ันถือว่าเปนการสรางการคาที่ไม่เปนธรรม ขัดกับเสรีภาพ
ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเปนการจํากัดความหลากหลายในการแลกเปลี่ยนอย่างเสรี เปนการบังคับให
แลกเปลี่ยนกันกับผูผูกขาดเท่าน้ัน และขัดกับระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมซึ่งตองอาศัยการแข่งขันกันดวย
กลไกลของราคา อันเปนการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งก่อใหเกิดผลเสียต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศและประชาชน อย่างไรก็ดี การผูกขาดทางการคาก็ไม่ไดเลวรายไปเสียทุกอย่าง
การผูกขาดบางอย่างกลับเปนผลดีต่อระบบเศรษฐกิจเสียดวยซ้ํา ดังมีสาระสําคัญ คือ42การผูกขาดทาง
การคาไม่ไดมีแต่ดานลบเสมอไป เพราะเมื่อมองไปรอบตัว จะเห็นผลิตภัณฑ์ของกิจการที่มีผูผลิตที่
ผูกขาดกันอยู่ ไม่ว่าจะเปน ไฟฟา โทรศัพท์ นํ้าประปา สินคาและบริการเหล่าน้ีมีลักษณะพิเศษคือ 

                                                            
41 เรื่องเดียวกัน, หนา 1-3. 

  42  ชัชวาล โตเหมือน, เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การค้าพ.ศ.2542, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549), หนา 23. 
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จําเปนตองใชเงินลงทุนมหาศาล และยิ่งผลิตจํานวนยิ่งมากตนทุนต่อหน่วยจะยิ่งตํ่าลง(Economy of 
Scale) บริษัทผูกขาดในลักษณะนี้เรียกว่าเปน Natural Monopoly ในกรณีเช่นนี้ ถาใหมีบริษัท
หลายๆ บริษัทเขามาแข่งขันกัน จะทําใหตนทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น ดวยเหตุน้ีจึงอาจอนุโลมให Natural 
Monopoly คงอํานาจการผูขาดอยู่ไดบางเพื่อใหผูบริโภคไดสินคาราคาต่ํา ซึ่งผลดีของการผูกขาด คือ 

  1)  กิจการบางอย่างตองอาศัยการผลิตขนาดใหญ่จึงจะลดตนทุนการผลิตใหตํ่าลงได   
เช่น การผลิตไฟฟาดวยพลังน้ํา ซึ่งตองลงทุนมหาศาลสรางเขื่อนและระบบสายส่งกระแสไฟฟา
ระยะไกลการผูกขาดช่วยใหการลงทุนมีความเปนไปได หรือกิจการที่ตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติหา
ยากเปนวัตถุดิบ  การผูกขาดช่วยใหทางการควบคุมดูแลการใชทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดับ
พอเหมาะ 

  2)  เนื่องจากการแขง่ขันโดยการผลิตสินคาซ้ําๆกัน หรอืเกือบจะเหมือนกันสราง 
ความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรการผลิต  เปนจุดอ่อนที่ผูนิยมระบบวางแผนจากส่วนกลาง 
(Centrally Planning) หยิบยกเปนขอโจมตีอยู่เสมอ  โดยมองว่าหากเปลี่ยนมาใชระบบการวางแผน
จากส่วนกลางในการผลิตสินคาและบริการ  โดยมอบหมายใหหน่วยงานผูกขาดการผลิต ก็จะสามารถ
หลีกเลี่ยงความสิ้นเปลืองจากการใชปัจจัยหลายชุดผลิตซ้ําๆกัน ตัดค่าใชจ่ายดานโฆษณาและค่า
การตลาด  ตัดแรงกดดันการลดตนทุนและราคา ไม่ตองพะวงกับการลดราคา จึงไม่ตองลดคุณภาพ
สินคาไม่ตองกดค่าจางแรงงาน 
    3)  นอกจากกรณี Natural Monopoly แลว อีกกรณีหนึ่งที่ใชอนุโลมใหมีการ 
ผูกขาดคือ เมื่อรัฐตองการเพิ่มแรงจูงใจในการประดิษฐ์คดิคน ซึ่งหากผูคิดคนรูว่าการคนพบของเขาจะ
ถูกเลียนแบบทันทีที่นํามาวางขาย ก็คงจะไม่อยากคิดอะไรใหม่ แต่ถารัฐรับประกันว่าจะไม่มีใคร
ลอกเลียนแบบเปนระยะเวลาหนึ่ง (ใหสิทธิบัตร) ซึ่งผูคิดคนสามารถตั้งราคาที่เหมาะสมเพื่อถอนทุน
คืนและเอากําไรบางก็อาจจะทําใหแรงจูงใจในการประดิษฐ์น้ันมีมากขึ้น43 

 เมื่อมีผลดีก็ตองมีผลเสียเปนของคู่ กันการผูกขาดมีผลเสียที่กระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ คือ44 
  1)  การผูกขาดก่อใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรทั้งระบบเศรษฐกิจอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์ตลาดผูกขาด  เราทราบแลวว่าการผูกขาดทําใหปริมาณการผลิตนอย
กว่าที่ควรจะเปน และราคาสูงกว่าที่ควรจะเปน ผูบริโภคท่ีตองการซื้อสินคาน้ันแต่สูราคาไม่ไหว
จาํเปนตองหันไปซื้อสินคาอ่ืนที่ใชทดแทนไดบาง เปนเหตุใหมีการใชทรัพยากรนอยเกินไปในการผลิต
สินคาและบริการที่ผูกขาด และมากเกินไปในสินคาอ่ืนทรพัยากรการผลติจึงถูกใชอย่างไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 
   2)  ผูบริโภคไม่ไดรับการคุมครองจากการขูดรีดของผูผูกขาด เพราะผูบริโภคไม่ 
สามารถหาซื้อสินคาอย่างเดียวกันจากผูผลิตรายอื่น  กําไรของผูผูกขาดจึงไม่เกิดจากการรับใชสังคม  
แต่เกิดจากการปฏิเสธที่จะรับใชสังคม 

                                                            

  43 วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์, “การผูกขาดทางการคาและกฎหมายแข่งขันทางการคาไทย,” 

ประชาชาติธุรกิจ (26 ธันวาคม 2554): 1. 

  44 เรื่องเดียวกัน, หนา 24. 
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   3)  การผูกขาดไม่ช่วยคุมครองกรรมกรพนจากการเอารัดเอาเปรียบของผูผูกขาด ย่ิง 
ในกรณีที่หน่วยผลิตน้ันมีอํานาจผูกขาดการจางงานดวย  คนงานไม่สามารถหางานอื่นทําผูผูกขาดอาจ
ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบโดยกดค่าจาง หรือปล่อยปละละเลยสิ่งแวดลอมของสถานที่ทํางาน 
   4)  ผูผูกขาดไม่ไดรับผลกระทบใดๆ จากความไรประสิทธิภาพของตนเพราะผูผูกขาด 
เปนผูครองตลาดแต่เพียงผูเดียว ขายสินคาไดเสมอแมในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเปน 
   5)  การผูกขาดไม่ไดช่วยใหวิทยาการการผลิตกาวหนาอย่างที่ควรจะเปน  แมว่าผู 
ผูกขาดจะอยู่ในฐานะที่จะลงทุนนําเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมมาใช  แต่อาจลังเลเพราะมัวห่วงผลกําไร 
ระยะสั้น และแมมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช ผูผูกขาดก็อาจคงราคาสินคาไวแทนที่จะลดราคา
สินคา โดยนํากําไรไปใชจ่ายในทางอื่นที่ไม่เปนประโยชน์แก่ผูบริโภค 
   6)  การผูกขาดทําใหผูผูกขาดนิ่งนอนใจและขาดความกระตือรือรนในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ ในการลดตนทุนและลดราคา หากอุปสงค์ลดลง แต่ผูผูกขาดไม่ยอมปรับราคาใหลดลง ก็
จะมีอุปทานส่วนเกิน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคแบบลูกโซ่ กล่าวคือ มีการลดการผลิต ลด
จาํนวนแรงงาน แรงงานที่ว่างงานเหล่าน้ีขาดรายไดทีจ่ะไปซื้อสินคาอ่ืน ทําใหเศรษฐกิจสว่นรวมหด 
   7) การผูกขาดที่มีส่วนก่อใหเกิดความไม่เสมอภาคกันในการกระจายรายได ผูผูกขาด
ที่เปนเอกชนอาจไม่แบ่งผลประโยชน์กําไรใหแก่แรงงานในรูปแบบของการขึ้นค่าจางหรือเพิ่มโบนัส 
และไม่คืนกําไรใหแก่ผูบริโภคในรูปการลดราคาสินคา เพราะไม่มีแรงกดดันเหมือนอย่างกรณีการ
แข่งขันกําไรและความมั่นคงทั้งหมดจึงตกอยู่กับผูผูกขาด 
 ดังนั้นผลประโยชน์ทับซอนในระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมเกิดขึ้นเมื่อรัฐตองการควบคุมไม่ให
เกิดการผูกขาดในตลาดทุนนิยมโดยการใชอํานาจรัฐกําหนดกฎหมายแข่งขันการคาเพ่ือใหทุกฝาย
ปฏิบัติตาม โดยมีคนกลุ่มหนึ่งที่รัฐแต่งต้ังทําหนาที่ตรวจสอบและคนกลุ่มน้ีมักจะมีปัญหา ผลประโยชน์
ทับซอนเนื่องจากมีส่วนไดส่วนเสียกับคู่แข่งขันในตลาดในระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมในประเทศที่
กฎหมายไดพัฒนาไปมากแลวคนกลุ่มน้ีจะถูกแต่งต้ังอย่างอิสระไดรับการตรวจสอบว่าไม่มีส่วนไดส่วน
เสีย แต่ในประเทศกําลังพัฒนาที่กฎหมายยังไม่ไดรับการพัฒนาคนกลุ่มน้ีจะมีความสัมพันธ์แฝงกับฝาย
การเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ที่เปนคู่ขัดแยงกันทางการคา 
 

2.3  กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและป้องกันการผูกขาด 
 

2.3.1  วิวัฒนาการของกฎหมายป้องกันการผูกขาด 
กฎหมายการแข่งขันทางการคาและการปองกันการผูกขาดที่ก่อเกิดขึ้นต้ังแต่ยุคสมัยโบราณ

จนถึงปัจจุบัน บัญญัติขึ้นมาเพื่อแกไขปัญหาในการผูกขาดทางการคาในแต่ละยุคแต่ละสมัย ซึ่งมี
วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลง ใหสอดคลอง  ไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละยุค  เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย ในประวัติศาสตร์ของการดําเนินระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่เริ่ม
ต้ังแต่มกีารคาพาณิชย์เกิดขึ้นมักจะมีการวางกรอบกติกา หรือกําเนินของสถาบันในการควบคุมการคา
การแข่งขันทางการคาเกิดขึ้นไปพรอมๆกัน ในยุคสมัยอาณาจักรบาบิโลเนีย(Babylonia) กฎหมาย
ฮัมมูราบี (Hammurabi’s Code) ไดวางหลักกฎหมายเพื่อคุมครองประชาชนจากพ่อคาที่แสวงหา
กําไรเกินควร และหามพ่อคาร่วมมือกันกระทําการใดๆ ที่มีอิทธิพลต่อการคาเขาโพด จนกระทั้งต่อมา 
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ค.ศ.483 ธรรมนูญแห่งซีโน(The Roman Constitution of Zeno) ไดบัญญัติกฎหมายคุมครอง
ผูบริโภคจากการขึ้นราคาสินคาอย่างไม่เหมาะสม  ในสินคาอาหารและของใชในชีวิตประจําวัน หลัง
อาณาจักรโรมันล่มสลาย การคาการพาณิชย์จึงชะงักลง และกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งในศตวรรษที่  10 
พรอมกับการรื้อฟ้ืนหลักกฎหมายโรมันเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการคาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง การ
รื้อฟ้ืนครั้งนี้หลักกฎหมายการแข่งขันทางการคาของโรมันไดรับการยอมรับในหลายนครรัฐแห่งอิตาลี   

ต่อมาในศตวรรษที่ 13-17เปนยุคทุนนิยมกับแนวความคิดแบบระบบเศรษฐกิจเสรี ไดค่อยๆ
ถือกําเนิดขึ้น หลังการปฏิวัติพาณิชยกรรม (Commercial Revolution) และการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
(Industrial Revolution)ในประเทศอังกฤษ ทําใหกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law)ของ
ประเทศอังกฤษไดพัฒนาหลักกฎหมายปองกันการจํากัดการคา (Restraint of Trade) และการ
ผูกขาด (Monopoly)โดยพัฒนามาจากแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาของศาล ช่วงนั้นอังกฤษยังไม่มี
การบัญญัติกฎหมายการแข่งขันทางการคาเปนลายลักษณ์อักษร  แต่จากแนวบรรทัดฐานคําพิพากษา
ของศาล  ไดวางหลักกฎหมายไวสามประการคือ (1) หลักความเสมอภาคระหว่างพ่อคา (2)พ่อคาจะ
ตัดราคาไดไม่เกินกว่าราคาแห่งความยุติธรรม  และมีการกําหนดบทลงโทษทางอาญาแก่พ่อคาที่
กระทําความผิด (3) หลักการไม่เอาเปรียบเพ่ือน อันเปนหลักการที่ตําหนิการประพฤติผิดรายแรงทาง
จริยธรรม เช่น การโกหก  หลอกลวง  ใหการเท็จ  และการคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา 

2.3.1.1 วิวัฒนาการของกฎหมายในระดับสากล  
   หลักการกฎหมายคอมมอนลอว์ของอังกฤษในเวลาต่อมาไดมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
หลักกฎหมายการแข่งขันทางการคาหรือกฎหมายปองกันการผูกขาดทางการคา(Anti-Trust)ของ
สหรัฐอเมริกาที่มีการบัญญัติขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1890ในชื่อ Sherman นับไดว่าประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่สอง  ที่มีการบัญญัติกฎหมายการแข่งขันทางการคาเปนลายลักษณ์อักษร  
เพราะ 14 เดือนก่อนหนาที่กฎหมาย Sharman Act จะบัญญัติขึ้นประเทศแคนนาดาไดมีการ
ประกาศใชกฎหมายปองกันปราบปรามการรวมตัวกันเพื่อกําจัดการแข่งขันทางการคา  อย่างไรก็ตาม
หลักกฎหมายการแข่งขันทางการคาของแคนนาดา  และรูปแบบของกฎหมายการแข่งขันทางการคา
ของสหรัฐอเมริกาไดกลายเปนตนแบบของการบัญญัติกฎหมายการแข่งขันทางการคาใหกับประเทศ
อ่ืนๆทั่วโลก  ต่อมาในระหว่างปี ค.ศ.1920-1934หลายประเทศเช่น บัลเลีย  นอร์เว โปรตุเกส 
โรมาเนีย  ยูโกสลาเวีย  อาร์เจนตินา  ออสเตรเลีย  เม็กซิโก แอฟริกาใต ต่างก็มีการบังคับใชกฎหมาย
การแข่งขันทางการคากันอย่างแพร่หลาย และหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนฝายชนะสงครามไดเขาควบคุมประเทศเยอรมันและญี่ปุน  พรอมทั้งไดสรางกฎหมายการแข่งขัน
ทางการคาใหแก่ประเทศเยอรมันและญี่ปุน    
  โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนนั้น สหรัฐอเมริกาตระหนักดีถึงกลุ่มอํานาจจากธุรกิจผูกขาด ไซบัตสุ 
(Zuibatsu)ของญี่ปุน ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อนโยบายของรัฐบาล และมีความสัมพันธ์และมี
ความสัมพันธ์แนบแน่กับกองทัพ  ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันธุรกิจคาร์เทล (Cartel) (คาร์เทล (Cartel) 
คือ กลุ่มผูผลิตสินคาในอุตสาหกรรมหนึ่งๆที่รวมตัวเขาดวยกันโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะโยกยายอํานาจ
การตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจจากแต่ละหน่วยธุรกิจ มารวมไวที่ส่วนกลาง  โดยคาดหมายว่าการ
กระทําดังกล่าว  จะทําใหกําไรของแต่ละหน่วยธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นได)กลับขึ้นมามีอํานาจหรืออิทธิพลทาง
การเมืองอีกครั้งสหรัฐอเมริกาจึงกําหนดใหญี่ปุนตองมีกฎหมายการแข่งขันทางการคาและปองกันการ
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ผูกขาด เปนที่น่าสังเกตว่า กรณีกฎหมายการแข่งขันทางการคาของญี่ปุนเปนกรณีตัวอย่างที่ชัดเจน
มากถึงการใชกฎหมายการแข่งขันทางการคา เพ่ือลดทอนอํานาจทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจผูกขาด
มากกว่าที่จะเปนประเด็นเรื่องการแข่งขันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
   2.3.1.2 วิวัฒนาการของกฎหมายของไทย  
   ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับการแข่งขันทางการคาเกิดขึ้นต้ังแต่ช่วง
สมัยสุโขทัย สภาพเศรษฐกิจและสังคมน้ันเปนการผลิตเพ่ือเลี้ยงตนเองเปนส่วนใหญ่  การคาเมืองต่อ
เมืองหรือการคาระหว่างประเทศคงมีไม่มากนัก นโยบายทางเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัย ไดมีการส่งเสริม
ใหมกีารคาเสรีและกวางขวาง ดังที่ไดมีการคนพบขอความในหลักศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามคําแหง คือ 
“เจาเมืองบเอาจกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อจูงวัวไปคาขี่มาไปขาย ใครจักใคร่คาชาคา ใครจะใคร่คามาคา 
ใครจักใคร่คาเงินคาทอง”45 จากขอความที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกดังกล่าว เห็นไดว่า การคาในสมัย
สุโขทัยจะไม่มีการเก็บจกอบหรือภาษีผ่านทางหรือผ่านด่านในการขนส่ง เจตนาของผูปกครองเช่นนี้
ส่งผลใหพ่อคาชาวสุโขทัยและชาวต่างอาณาจักรนําสินคาเขามาคาขายหรือแลกเปลี่ยนอยู่หลายชนิด 
และการเขาออกอาณาจักรสุโขทัยไม่ตองเสียภาษีอากรใดๆทั้งสิ้น ทําใหพ่อคาสามารถทําการคาขายได
อย่างกวางขวาง ซึ่งแสดงถึงว่าในอดีตอาณาจักรสุโขทัยมีกฎหมายที่ยอมรับหลักเสรีภาพทางการคา46 
แต่ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีหลักการหามการกระทําอันเปนการจํากัดการแข่งขันทางการคา หรือการผูกขาด
ปรากฏอยู่แมแต่ในอาณาจักรอยุธยาที่กฎหมายไทยเริ่มรับอิทธิพลจากกฎหมายอินเดีย  จนถึงสมัยตน
กรุงรัตนโกสินทร์ก็มิไดมีการกล่าวถึงหลักกฎหมายที่หามการจํากัดการแข่งขัน จํากัดการคาขายหรือ
การผูกขาดไว  47แต่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เกิดปัญหาการผูกขาดสินคาจากพ่อคาชาวจีนขึ้น พ่อคา
ชาวจีนที่ทําการผูกขาดบางคนมีพฤติกรรมไม่ดีและตองการใหพ่อคาต่างชาติเขามาถ่วงดุลอํานาจของ
พ่อคาชาวจีนเหล่าน้ัน พระบาทสมเด็จพระจองเกลาเจาอยู่หัว จึงทรงยินดีให เซอร์จอห์น เบาริ่ง เขา
มาทําสนธิสัญญาและภายหลังพระองค์ทรงไดประกาศยกเลิกการผูกขาดสินคาโดยสิ้นเชิง ถึงแมในช่วง
น้ีจะยังไม่มีกฎหมายท่ีออกมาเปนหลักหามผูกขาดทางการคาอย่างชัดเจน แต่ก็เปนจุดเริ่มตนของการ
ต่อตานการผูกขาดทางการคาแลว 
 จนกระทั่งช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่า อันเกิดจาก
การกักตุนสินคาเพ่ือเก็งกําไร สินคาอุปโภค บริโภคขาดแคลน ผูผลิตและผูขายจํานวนมาก ฉวยโอกาส
กักตุนสินคาและเพิ่มราคาสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนใหมีราคาสูงขึ้นกว่าราคาปกติ อย่างไม่เปน
ธรรม  เกิดการรวมตัวกันต้ังสมาคมการคาปกปองผลประโยชน์ของพวกพองและเพื่อสรางอํานาจ
เหนือตลาด มีการตกลงกันกําหนดราคาสินคา  ส่งผลใหประชาชนชาวไทยเดือดรอนเปนอย่างมาก  
รัฐบาลจึงไดตรากฎหมายเพื่อคุมครองผูบริ โภคและสาธารณะชนทั่ วไปเปนครั้ งแรก  คือ  
พระราชบัญญัติปองกันการเก็งกําไรเกินควร พ.ศ.2480  เพ่ือควบคุมราคาสินคาที่จําหน่ายใหแก่
                                                            

  45 อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคําแหง , 2535), หนา 10. 

  46 ชัชวาล โตเหมือน, เรื่องเดิม, หนา  29. 

  47เนตรชนก  นนทะเสน, ปญัหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาด, (การศึกษาอิสระ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549), หนา 25. 
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ประชาชนและปองกันการรวมตัวราคาสินคาในภาคเอกชน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เกิดสงคราม หรือ
ประกาศใชกฎอัยการศึก เพ่ือที่จะปองกันไม่ใหผูจําหน่ายสินคาฉกฉวยโอกาสข้ึนราคาสินคาในเวลา
ดังกล่าว  อันเปนเหตุใหขัดต่อความสุขปกติของประชาชน แต่กฎหมายดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึง
สภาวการณ์ปกติทําใหตองมีการแกไข 2 ครั้ง  คือในปี พ.ศ.2483 และปี พ.ศ. 2487และต่อมาถูก
ยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2490 ซึ่งรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติปองกันการคากําไรเกินควร พ.ศ. 2490 ขึ้น
เพ่ือใชแทนและไดเปลี่ยนวิธีปองกันการคากําไรเกินควรใหม่  คือไม่จํากัดสภาวการณ์ กําหนดให
การคากําไรเกินควรเปนสิ่งผิดกฎหมายไม่ว่าการเมืองเศรษฐกิจจะในสภาวการณ์ใดก็ตาม  เมื่อปรากฏ
ว่ามีการคากําไรเกินควรขึ้น ใหคณะกรรมการพิจารณาว่าราคาสินคาควรจะเปนเท่าไร แลวจึงกําหนด
ราคาสูงสุดของสินคาน้ันรวมถึงการปันส่วนหรือหามซื้อหามขายได ตามอํานาจที่กฎหมายบัญญัติไว  
เมื่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไปจึงไดมีการแกไขกฎหมายขึ้นในปี พ .ศ . 2517โดยไดจัดทํา
พระราชบัญญัติปองกันการคากําไรเกินควร ฉบับที่ 2พ.ศ.2517ซึ่งมีมาตรการควบคุมการผลิตหรือ
จําหน่ายและมาตรการการสั่งหามมิใหคากําไรเกินควร  แต่ไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากไม่ได
คุมครองผูบริโภคในแง่ที่เกิดจากการผูกขาดโดยตรงในกรณีที่มีผูผลิตรายเดียวในตลาดใชอํานาจ
บิดเบือนกลไกลการตลาดได 
 ต่อมาพระราชบัญญัติปองกันการคากําไรเกินควร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2517  ไดถูกยกเลิกโดย 
พระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ.2522 ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมการ
กําหนดราคาสินคาใหเปนธรรมปองกันการผูกขาด  เปนกฎหมายการแข่งขันทางการคาแบบควบคุม
โครงสรางทางเศรษฐกิจ (Structural Control)  โดยการพิจารณาการใชอํานาจผูกขาดอย่างเคร่งครัด
ไม่ยอมใหมีการใชอํานาจผูกขาดกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น  แต่
สภาพโครงสรางทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศไทยในช่วงนั้น  ทุกๆอุตสาหกรรมเปนโครงสราง
ก่ึงแข่งขันกึ่งผูกขาด ในบางอุตสาหกรรมตลาดมีขนาดเล็กผูประกอบการแต่ละรายตองการการผลิตที่
มีการประหยัดต่อขนาด อีกทั้งประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา การพัฒนาหน่วยธุรกิจจํานวน
มากตองการเติบโตเพ่ือแข่งขันในตลาดโลก  ดังนั้นถาใชบังคับกฎหมายกันอย่างจริงจังแลวคงจะมี
หน่วยธุรกิจจํานวนมากที่เขาข่ายผูกขาดตามกฎหมาย48 ดังนั้นในทางปฏิบัติพระราชบัญญัติกําหนด
ราคาสินคาและปองกันการผูกขาดในส่วนของการผูกขาดจึงไม่สามารถใชบังคับใชเปนประโยชน์กับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไดเลย  จึงทําใหพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและ
ปองกันการผูกขาดฉบับน้ีไม่มีสภาพบังคับ คงเปนเพียงแต่กฎหมายควบคุมราคาสินคาเท่าน้ัน  
 ดังนั้นในปี พ.ศ.2542 จึงไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและปองกันการ
ผูกขาด พ.ศ.2522 ซึ่งมีบทบัญญัติทั้งในส่วนการกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด รวมอยู่ใน
ฉบับเดียวกัน สมควรใหมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปองกันการผูกขาดและตราเปนกฎหมาย
ว่าดวยการแข่งขันทางการคาขึ้นไวโดยเฉพาะ เพ่ือใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปองกันการกระทําอัน
เปนการผูกขาด  ลด หรือจํากัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจอย่างเปนระบบ และปองกันการ
กระทําที่ไม่เปนธรรมในการประกอบธุรกิจ และไดมีการตราพระราชบัญญัติว่าดวยราคาสินคาและ
บริการ  พ.ศ.2542 ขึ้นเปนการเฉพาะเพื่อเปนการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูบริโภค มิใหถูกเอารัด

                                                            

  48 ชัชวาล โตเหมือน, เรื่องเดิม, หนา 30. 
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เอาเปรียบทางดานราคาสินคาและบริการ ใหไดรับความเปนธรรมในดานราคาสินคาและบริการมาก
ย่ิงขึ้น เพ่ือปองกันมิใหราคาสินคาและบริการต่างๆสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินควร อีกทั้งเพื่อใหมีสินคา
และบริการที่เพียงพอต่อการบริโภคของผูบริโภคภายในประเทศและในกรณีของพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการคาน้ัน ไดเปลี่ยนหลักการจากแนวทางการควบคุมโครงสรางมาเปนแนวทางการ
ควบคุมพฤติกรรม (Conduct Control) แทนเพื่อควบคุมไม่ใหผูมีอํานาจผูกขาดหรือมีอํานาจเหนือ
ตลาด ใชอํานาจที่มีอยู่ไปในทางที่มิชอบอันก่อใหเกิดความเสียหายในตลาด สินคาและบริการ ปองกัน
ไม่ใหมีการบิดเบือนสภาพของตลาด เพ่ือรักษาใหตลาดสินคาและบริการพรอมที่จะใหผูประกอบการ
รายใหม่เขามาแข่งขันไดสะดวก และเปนการสนับสนุน ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยดวย 
 
 2.3.2 เจตนารมณ์ของกฎหมายในการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายป้องกันการ        
ผูกขาดและการมีอํานาจเหนือตลาด 
  เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายที่มีรากฐาน
ทางความคิดมาจากเศรษฐกิจเสรีทุนนิยม มีแนวคิดพ้ืนฐานจากแนวคิดประชาธิปไตย มีการให
ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมกันของปัจเจกชนและกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินของเอกชนเปน
สําคัญ กฎหมายดังกล่าวจึงมุ่งเนนใหเกิดและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและเปนธรรม ปองกันการ
ผูกขาดทางการคาและจํากัดการแข่งขัน  พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 โดยมี
แนวคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์เพ่ือที่จะรักษากลไกลตลาดในระบบเศรษฐกิจใหดําเนินไปไดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือใหมีการดําเนินธุรกิจแข่งขันกันอย่างเสรีและเปนธรรม ซึ่งคณะร่าง
กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการคาไดดึงแนวคิดและจุดเด่นของกฎหมายแข่งขันทางการคาจาก
หลายๆประเทศมาผสมผสานเปนกฎหมายแข่งขันทางการคาที่เหมาะสมกับประเทศไทยและให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดวย แต่เดิมน้ันพระราชบัญญัติการกําหนดราคาสินคา
และปองกันการผูกขาด พ.ศ.2522 ฉบับเดิม ที่ใชระบบควบคุมโครงสราง (Structural Control) ซึ่ง
ไม่สามารถใชในทางปฏิบัติได จึงตองเปลี่ยนจากการควบคุมโครงสรางมาเปนการควบคุมพฤติกรรม 
(Conduct Control) เปนหลักใหญ่ ซึ่งเปนระบบที่ไม่จํากัดขนาดหน่วยธุรกิจ แต่จะควบคุมใน
พฤติกรรมของหน่วยธุรกิจที่มีอํานาจเหนือตลาด โดยที่เพียงแต่เปนผูผูกขาดหรือผูมีอํานาจเหนือตลาด
น้ันยังไม่ถือว่าเปนความผิดตามกฎหมาย แต่จะเปนความผิดก่อต่อเมื่อไดใชอํานาจเหนือตลาดไป
ในทางที่ไม่ชอบก่อใหเกิดความเสียหาย อาจพูดไดว่ายอมใหเกิดการผูกขาดไดแต่การผูกขาดนั้นตอง
กระทําไปในทางที่ชอบดวยกฎหมายไม่ก่อใหเกิดความเสียหายต่อสังคมการควบคุมพฤติกรรมผูมี
อํานาจผูกขาดในตลาดไม่ใหใชอํานาจไปในทางที่มิชอบกําหนดมาตรการในการควบคุมการผูกขาดของ
ผูที่ครอบครองอํานาจผูกขาดหรือผูมีอํานาจในตลาดสินคาหรือบริการ มิใหใชอํานาจที่ตนมีอยู่ในเพื่อ
กีดกันหรือจํากัดการแข่งขัน ไวในมาตรา 3 และ มาตรา 25 จากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถแยก
องค์ประกอบความผิดได ดังต่อไปนี้49 
   1)  ผูประกอบธุรกิจน้ันตองมีอํานาจเหนือตลาด  หมายถึง ผูประกอบการรายใดราย
หนึ่งที่อยู่ในตลาดสินคาหรือบริการอยู่ในสถานะเปนผูครอบครองตลาดสินคาหรือบริการนั้น สามารถ
                                                            

  49 สุธีร์  ศุภนิตย์, หลักการและกฎเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542, 

(กรุงเทพมหานคร: สาํนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หนา 39. 
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ที่จะกําหนดราคาหรือปริมาณสินคาหรือบริการโดยอิสระ โดยปราศจากความกดดันในตลาดการที่จะ
พิจารณาว่าผูประกอบธุรกิจใดมีอํานาจเหนือตลาด จะตองพิจารณาจากขอบเขตของตลาดที่เกี่ยวของ
ในธุรกิจน้ันๆและลักษณะของการมีอํานาจเหนือตลาด ดังต่อไปนี้ 
    (1)  ขอบเขตของผูมีอํานาจเหนือตลาดเปนขอบเขตของตลาดที่มีความ  
สัมพันธ์กับผูประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่ง เพ่ือบ่งชี้ว่าผูประกอบธุรกิจน้ันมีอํานาจเหนือตลาดหรือไม่ 
ตลาดสินคาและบริการของผูมีอํานาจเหนือตลาด จะมีขอบเขตจํากัดอยู่แต่สินคาและบริการประเภท
เดียวไม่ได ตองรวมถึงสินคาหรือผูประกอบการรายอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบหรือสรางแรงกดดันจาก
การแข่งขันต่อการกระทําของผูประกอบธุรกิจที่จะตองถูกตรวจสอบโดยกฎหมายการแข่งขันทาง
การคา หากมีขอเท็จจริงที่ปรากฏชัดว่าผูบริโภคไดถือว่ามีสินคาประเภทอ่ืนที่สามารถทดแทนกันได
(Substitute or Interchangeable) ทัง้นี้สินคาที่มีคุณสมบัติไม่แตกต่างกันมากนัก ราคาก็ไม่แตกต่าง
กัน ประโยชน์การใชสอยก็ไม่แตกต่างกัน ในสภาพเช่นนี้จะเห็นไดว่าสินคาทั้งสองประเภทมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันในลักษณะที่สามารถใชทดแทนกันได โดยเหตุน้ีจึงตองเอาสินคาทดแทนกัน
ไดมาจัดรวมเปนตลาดเดียวกัน (Relevant Market) ดวย50ขอบเขตของตลาดนั้นไม่ไดมีลักษณะจํากัด
ขอบเขตตลาดที่หมายถึงเฉพาะตลาดสินคาประเภทใดประเภทหนึ่งเท่าน้ัน ตองคํานึงถึงการทดแทน
กันไดของสินคาประเภทอื่นประกอบดวย 
    (2)  การกําหนดตัวผูมีอํานาจเหนือตลาดพิจารณาจากจํานวนส่วนแบ่งทาง  
การตาดของผูประกอบการที่อยู่ในตลาดเปนเกณฑ์โดยใหคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาเปนผู
วางเกณฑ์โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  และตองประกาศราชกิจจานุเบกษาประเทศ
ไทยไดมีประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการคา เรื่องหลักเกณฑ์การเปนผูประกอบธุรกิจซึ่งมี
อํานาจเหนือตลาด พ.ศ.2550 โดยวางเกณฑ์ว่า ผูประกอบธุรกิจซึ่งถือว่ามีอํานาจเหนือตลาดจะตอง
เปนผูประกอบธุรกิจในตลาดสินคาหรือบริการ ซึ่งหากมีสินคาอ่ืนที่ทดแทนไดจะตองนํามารวมเขาไว
ในตลาดเดียวกัน มีส่วนแบ่งตลาดต้ังแต่รอยละ 50 ขึ้นไป และมียอดขายไม่ตํ่ากว่า 1,000,000,000 
บาท เมื่อประกาศดวยเกณฑ์น้ีแลวย่อมหมายความว่าผูประกอบธุรกิจรายใดที่มีส่วนแบ่งตลาดและ
ยอดขายตองตามหลักเกณฑ์ ก็จะถือว่าเปนผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดทันที 
   2)  พฤติกรรมการใชอํานาจโดยไม่ชอบของผูมีอํานาจเหนือตลาด เมื่อทราบแลวว่าผู
ประกอบธุรกิจใดเปนผูประกอบธุรกิจที่มีอํานาจเหนือตลาด จะตองมีพฤติกรรมที่ใชอํานาจเหนือตลาด
ไปในทางที่ไม่ชอบ หากผูประกอบธุรกิจมีอํานาจเหนือตลาดมิไดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
กําหนดไวในมาตรา 25 ว่าเปนความผิดก็ไม่ถือว่าผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดนั้นมีความผิด
ตามกฎหมายแต่อย่างใด มาตรการทางกฎหมายตามมาตรา 25 มิไดมุ่งควบคุมหรือทําลายอํานาจ
เหนือตลาด แต่มุ่งแต่เพียงควบคุมการใชอํานาจเหนือตลาดไปในทางที่มิชอบเท่าน้ัน  กฎหมายไดวาง
ขอกําหนดหามมิใหผูประกอบธุรกิจที่มีอํานาจเหนือตลาดกระทําการ 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
    (1)  กําหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินคา หรือค่าบริการอย่างไม่
เปนธรรมเปนการกําหนดหามผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดใชอํานาจที่ตนมีอยู่กระทําการ
กําหนดราคาหรือรักษาระดับราคาอย่างไม่เปนธรรม เช่น การกําหนดราคาที่สูงเกินไป การกําหนด

                                                            

  50 เรื่องเดียวกัน, หนา 42. 
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ราคาที่ตํ่าเกินไปซึ่งเปนการตัดราคาเพื่อทําลายคู่แข่งขันรายใหม่  โดยยอมขาดทุนระยะสั่นเพื่อยึด
ครองตลาดในระยะยาวกดดันคู่แข่งจนตองเลิกกิจการ และการเลือกปฏิบัติทางดานราคา ซึ่งเปนการ
แบ่งแยกกําหนดราคาขายสินคาที่เหมือนกันสินคาชนิดเดียวกัน ในปริมาณที่กัน คุณภาพเท่ากันแต่
ขายในราคาที่แตกต่างกัน แต่การจะพิจารณาว่าเปนธรรมหรือไม่น้ันตองขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการคาเท่าน้ัน51 
    (2)  กําหนดเงื่อนไงในลักษณะที่เปนการบังคับโดยทางตรงหรือโดยทางออม
อย่างไม่เปนธรรมใหผูประกอบธุรกิจอ่ืนซึ่งเปนลูกคาของตนตองจํากัดการบริการ การผลิต การซื้อขาย 
หรือการจําหน่ายสินคา หรือตองจํากัดการโอกาสการเลือกซื้อสินคาหรือขานสินคา การไดรับหรือการ
ใหบริการ หรือในการจัดหาสินเชื่อจากผูประกอบธุรกิจอื่น เปนกรณีที่หามผูประกอบธุรกิจที่มีอํานาจ
เหนือตลาดกระทําการทางการคาที่ไม่เปนธรรม โดยการกําหนดเงื่อนไขบังคับใหผูประกอบธุรกิจอ่ืน
หรือคู่คาของตนหรือผูบริโภค อย่างไม่เปนธรรมไม่ใหมีอิสระในการประกอบธุรกิจ เช่น การกําหนดให
หามผูจําหน่ายขายสินคาของผูผลิตอ่ืนที่เปนคู่แข่ง ใหขายเฉพาะแต่สินคาของผูมีอํานาจเหนือตลาด
เท่าน้ัน หรือกําหนดใหมีการพ่วงขาย52โดยหลักแลวผูมีอํานาจเหนือตลาด ในตลาดสินคาหรือบริการ
ของตนย่อมไม่มีความชอบธรรมที่จะเขาไปแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูประกอบการอื่นที่อยู่ใน
อีกตลาดหนึ่ง คือพวกลูกคาของตน บุคคลเหล่าน้ันย่อมมีอิสระในการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ 
ดังนั้นการที่ผูมีอํานาจเหนือตลาดเขาไปแทรกแซงไม่ว่าทางตรงหรือทางออม โดยที่เขาไม่ยินยอม
หรอืไม่สมัครใจหรือไม่มีทางเลือกอ่ืน ย่อมเปนการกระทําที่ไม่ชอบ 
    (3)  ระงับ ลด หรือ จาํกัดการบริการ การผลิต การซื้อ การจําหน่าย การส่ง
มอบ การนําเขามาในราชอาณาจักโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทําลาย หรือทําใหเสียหาย ซึ่งสินคาเพ่ือ
ลดปริมาณใหตํากว่าความตองการของตลาดเปนการควบคุมผูมีอํานาจเหนือตลาดที่สามารถควบคุม
ปริมาณสินคาในตลาด ไม่ใหทําการจํากัดปริมาณสินคาที่ผลิตภายในประเทศหรือจํากัดปริมาณนําเขา
ใหตํ่ากว่าความตองการของตลาด โดยไม่มีเหตุผลจําเปนทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการกระทําในลักษณะที่
เปนการทําลายสินคาเพ่ือใหปริมาณสินคาตํ่ากว่าความตองการในตลาดอีกดวย 
    (4)  แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอ่ืนโดยไม่มีเหตุอันสมควร กฎเกณฑ์
ในเรื่องนี้เปนเรื่องที่ไม่ตองการใหผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดใชอํานาจตลาดเพ่ือเขาไป
เกี่ยวของแทรกแซงในการประกอบธุรกิจของผูอ่ืนทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งมีผลใหผูประกอบการ
รายอ่ืนขาดอิสระในการดําเนินธุรกิจ เช่น การกําหนดราคาต่ํากว่าทุน53  การใหโปรโมช่ันกับลูกคาของ
คู่แข่ง โดยเสนอจ่ายค่าปรับใหแก่ลูกคาที่ยอมเลิกสัญญาเดิมกับบริษัทคู่แข่ง เพ่ือจูงใจใหลูกคาเปลี่ยน
มาใชบริการของตน เปนตน  
 

2.3.3 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
                                                            

  51ชัชวาล โตเหมือน, เรื่องเดิม, หนา 42. 

  52 สุธีร์  ศุภนิตย์, หลักการและกฎเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.2542, เรื่อง
เดิม, หนา 51. 

  53 เรื่องเดียวกัน, หนา 52. 
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  การแข่งขันทางการคาเปนแนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือ
ทุนนิยมเปนระบบเศรษฐกิจที่ใหเสรีภาพแก่ภาคเอกชนใน การเลือกดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน54 สามารถเปนเจาของปัจจัยการผลิต เศรษฐทรัพย์ต่างๆที่ตนหามาได 
มีเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการเลือกอุปโภคบริโภคสินคา และบริการต่างๆ แต่เสรีภาพ
ดังกล่าวจะตองอยู่ภายใตขอบเขตของกฎหมาย กล่าวคือ การดําเนินการใดๆจะตองไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพพ้ืนฐานของบุคคลอ่ืน ใชระบบของการแข่งขันโดยมีราคาและระบบตลาดเปนกลไกสําคัญใน
การจัดสรรทรัพยากร กล่าวคือ กลไกราคาภายใตสภาพการตลาดที่มีการแข่งขันจะเปนเคร่ืองมือใน
การจัดสรรว่า จะผลิตสินคาอะไร จะผลิตสินคาอย่างไร และจะผลิตสินคาน้ันเพื่อใคร จึงก่อใหเกิดการ
จัดสรรที่ไดประโยชน์สูงสุด เพราะในสภาพที่มีการแข่งขันกันอย่างเสรีน้ัน ผูผลิตจะผลิตสินคาอะไร
และปรมิาณเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอุปสงค์(Demand)ของผูบริโภคในตลาด55 หากอุปสงค์ต่อสินคาชนิดใดมี
มาก ผูบริโภคย่อมมีความตองการที่จะจ่ายซื้อสินคาชนิดน้ันมากกว่าจํานวนของสินคาที่มีอยู่จริงใน
ตลาด ส่วนผูผลิตเมื่อเห็นว่าตนสามารถเพิ่มกําไรไดอีกก็จะเพิ่มปริมาณการผลิต จนทําใหตนไดรับกําไร
สูงสุดและในขณะที่พยายามผลิตเพ่ือใหไดกําไรสูงสุด ผูผลิตก็ตองพยายามผลิตใหมีตนทุนการผลิตตํ่า
ที่สุด และโดยที่ตนทุนของสินคาขึ้นอยู่กับราคาของปัจจยัการผลิต ผูผลิตจึงตองแข่งขันกับผูผลิตอ่ืนใน
การแสวงหาปัจจัยการผลิต ดังนั้นราคาของปัจจัยการผลิตจึงเปนสิ่งที่กําหนดว่า ผูผลิตควรผลิตสินคา
น้ันอย่างไร 

เมื่อผลิตสินคาไดแลวราคาของสินคาจะเปนเครื่องกําหนดว่า ผูบริโภครายใดจะเปนผูไดรับ
สินคาน้ัน กล่าวคือ ผูบริโภคจะตองแข่งขันกันซื้อสินคากับผูผลิตรายอ่ืนๆเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาที่
ตองการถาอปสงค์ต่อสินคามีมากกว่าอุปทาน (Supply) ของสินคาน้ัน ราคาของสินคาก็จะขยับสูงขึ้น 
ขณะเดียวกันก็จะลดระดับอุปสงค์ของสินคาน้ันลง ในทางกลับกัน หากอุปทานของสินคามีมากกว่าอุป
สงค์ ราคาสินคาก็จะลดลงเพื่อเปนการเพิ่มระดับอุปสงค์ของสินคาน้ัน  
  แนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการคาถูกสรางขึ้นมาเพื่อนส่งเสริมให
การแข่งขันทางการคาในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยมสามารถดํารงอยู่ไดและสะทอน
ความตองการผลิตและบริโภคสินคาและบริการที่เปนจริงโดยปองกันการใชสิทธิเสรีภาพดานการผลิต
ที่มีมากจนเกินไปจนกลายเปนการผูกขาดแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทาง
การคาจึงเปนการปองกันไม่ใหเกิดการใชอํานาจผูกขาดทางการคามาทําการแข่งขันอย่างไม่เปนธรรม 
มีสองทางหลัก ๆ คือ56 (1) ใหมีผูผูกขาดได แต่กํากับดูแลไม่ใหผูผูกขาดใชอํานาจในทางมิชอบ เช่น 
กิจการไฟฟาของประเทศไทยมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา เพ่ือกํากับดูแลค่าไฟฟา และ (2) 
กํากับควบคุมผ่านมาตรการทางกฎหมายใหมีการแข่งขันอย่างเปนธรรมและไม่ใหมีผูผูกขาด ในกรณี
ของประเทศไทย การปองกันการใชอํานาจผูกขาดทั้งสองขางตนไดถูกตราไวใน พระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 โดยใจความหลักๆ คือ หามมิใหผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาด 
(หรืออํานาจผูกขาด) ใชอํานาจในการเอาเปรียบผูบริโภค อาทิเช่น ตรึงราคาใหสูง จํากัดปริมาณการ
                                                            

  54 ทับทิม วงศ์ประยูร, เรื่องเดิม, หนา 156. 

  55 ภมร  อนันตชัย, เรื่องเดิม, หนา 8. 

  56 วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์, เรื่องเดิม, หนา 1. 
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ผลิตมีเง่ือนไขการขายที่ไม่เปนธรรม หรอืการควบรวมกิจการกันเพื่อลดการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังหาม
มิใหมีการควบรวมกิจการอันจะทําใหผูประกอบการมีอํานาจผูกขาดและมีแนวโนมจะใชอํานาจผูกขาด
เพ่ือการเอาเปรียบผูบริโภค หรือคู่แข่งทางการคา สุดทายยังหามมิใหผูประกอบการกระทําการกีดกัน 
และกัดจัดคู่แข่งทางธุรกิจ เพ่ือใหตนคงสถานะเปนผูผูกขาด โดยหาก พระราชบัญญัติฯน้ีสามารถ
บังคับใชได การแข่งขันในภาคธุรกิจจะเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการเอาเปรียบผูบริโภคจะ
เปนไปไดยาก 
 
 2.3.4 การจัดวางโครงสรา้งองค์กรภายใตก้ฎหมายแข่งขันทางการค้าเพื่อป้องกนั
ผลประโยชนท์ับซ้อน 

กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใชในการจัดการกับปัญหาความขัดแยงกันของผลประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม คือการทําใหโอกาสเกิดปัญหามีนอยที่สุด โดยเครื่องมือประเภทต่าง 
จะถูกใชกับลักษณะปัญหาการขัดผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบที่ต่างกัน 
รวมถึงมีการจําแนกวิธีการปองกันปัญหาตามช่วงเวลาและวาระที่แตกต่างกัน ดังนี้57 

  1)  การกําหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติตองหาม (Qualification and 
Disqualification form Office) เปนเครื่องมือที่ใชปองกันในเบื้องตนมิใหมีโอกาสเกิดปัญหาความ
ขัดแยงกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เช่น ในกรณีของขาราชการการเมือง 
ส.ส.ตองไม่เปนผูมีส่วนไดเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆกบัรัฐ 

  2)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให
สาธารณะทราบ (Disclosure of Personal Interests)วิธีน้ีเปนการเปดเผยขอมูลส่วนตัวใหสาธารณะ
ชนทราบเพื่อใหวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อใหเกิดปัญหาไดง่ายขึ้น ซึ่งวิธีน้ีไม่ใช่
เครื่องมือที่แกปัญหาความขดัแยงผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมไดโดยตรง เปนการ
ปองกันไม่ใหเกิดความขัดแยงเบื้อตนเท่าน้ัน 

  3)  การกําหนดขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of Conduct)วิธีน้ีเปนเพียงการ
สรางกรอบเพื่อบ่งบอกถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรทําเปนเพียงหลักจรรยาบรรณในการทํางาน ถาไม่ปฏิบัติ
ตาม ก็ไม่ถือว่าเปนความผิดทางกฎหมาย 

  4)  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานหลังพนจากตําแหน่งในหนาที่ทางราชการ (Post - 
Office Employment Restriction) เปนขอกําหนดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปองกันมิใหผูที่ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองนําขอมูลลับภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใชประโยชน์หลังจากการออกจากตําแหน่ง
ดังกล่าวแลว รวมถึงปองกันการใชสิทธิพิเศษในการติดต่อหน่วยราชการ ในฐานะที่เคยดํารงตําแหน่ง
สําคัญในหน่วยงานราชการมาแลว 
 นอกจากเครื่องมือในการปองกันการขัดแยงระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม ที่ไดกล่าวมาแลวน้ัน ยังจําเปนตองมีกลไกลสําหรับการบังคับใช (Enforcement)  กฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่กําหนดขึ้น เพ่ือตรวจสอบใหผูอยู่ภายใตกฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตามขอกําหนด 
ซึ่งตองมีความเปนอิสระอย่างเพียงพอ 

                                                            

  57 ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, เรื่องเดิม, หนา 113. 
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ผลประโยชน์ทับซอนหรือการขัดแยงระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม น้ัน
เปนการใชอํานาจไปแทรกแซงการใชดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจและทําใหละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่สาธารณะขาดความเปนอิสระ ขาดความเปนกลางและความเปนธรรม  ทําใหส่งผล
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)  จึงมีความจําเปนตองนําแนวคิดเรื่องผลประโยชน์
ทับซอนมาปรับใชกับผูที่มีหนาที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมดํารงตําแหน่งสาธารณะ ก่อใหเกิด
การแยกผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ของสาธารณะชน และเปนการสรางหลักประกันว่า
จะปฏิบัติหนาที่ของตนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ซึ่งทฤษฏีดังกล่าวสามารถนําไปใชกับองค์กรที่
มีหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพอีกดวย 
 

2.4 หลักทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า 
 
 วิชาเศรษฐศาสตร์เปนการศึกษาความเกี่ยวพันทางเศรษฐกิจเปนการศึกษาวิชา เพ่ือให ได
ขอเท็จจริงตามทฤษฎี หลักการ และกฎเกณฑ์ ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคลองกับเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมโดยมี
เทคนิค เครื่องมือและกรอบการวิเคราะห์ที่แน่นอนเกี่ยวของกับทฤษฎีและหลักการ ที่เชื่อมโยงไปสู่ 
ธรรมชาติของปัญหาทางเศรษฐกิจ และการสนองตอบของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ปัจเจกชน 
ครัวเรือนหน่วยผลิต ผูบริโภค แรงงาน และอืน่ๆ วิชาเศรษฐศาสตร์เปนเพียงทฤษฎีทางวิชาการเท่าน้ัน
ไม่มีอํานาจมาบังคับใหหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ตองปฏิบัติตามเมื่อเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือเกิด
ปัญหาเมื่อหน่วยเศรษฐกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่งบิดเบือนความเปนธรรมของการผลิตและการบริโภค
ตามทฤษฎีวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือการแข่งขันทางการคาเสรีที่มีมากจนเกินไปอาจนําไปสู่การคาที่
บิดเบือนอันเนื่องจากมีเอกชนเพียงนอยรายที่มีอํานาจควบคุมปัจจัยการผลิตและเปนเจาของ
กรรมสิทธ์ิสามารถใชอํานาจเหนือตลาดกําหนดกลไกราคาและควบคุมการแข่งขันได  ดังนั้น การจะ
บังคับใหหน่วยธุรกิจรักษาสมดุลในกลไกตลาดตามทฤษฎีวิชาเศรษฐศาสตร์จําเปนตองใชหลัก
กฎหมายเขามาบังคับน่ันคือกฎหมายว่าดวยการแข่งขันทางการคา  หากหาคําตอบว่าแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ว่าดวยการคาเสรีทุนนิยมกับกฎหมายว่าดวยการแข่งขันทางการคาสิ่งไหนมีความสําคัญ
และเปนประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจมากกว่ากัน เปนสิ่งที่หาคําตอบไดยาก บางครั้งการควบรวม
กิจการอาจเกิดขึ้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค์ในทางเศรษฐศาสตร์ เช่นเพื่อใหเกิดการประหยัดที่เกิด
จากขนาดการผลิต (Economies of Scale 58 )เพ่ือเปนการลดตนทุนหรือเพื่อเฉลี่ยความเสี่ยง หากแต่
อาจเกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจสําหรับผูซื้อ โดยเปนการจํากัดการแข่งขันทางการคา การจํากัดปริมาณ
ผลผลิต หรือการขึ้นราคาสินคา  จึงส่งผลเสียต่อการคาขายในและระหว่างประเทศและสวัสดิการทาง
เศรษฐกิจของโลก (World Economic Welfare) ทําใหรัฐตองบัญญัติกฎหมายการแข่งขันทางการคา
เพ่ือควบคุมพฤตกิรรมการควบรวมธุรกิจตามวัตถุประสงค์ในทางเศรษฐศาสตร์ 
  แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายแข่งขันทางการคาจึงเปนสิ่งที่ตองควบคู่กันอย่างเลี่ยง
ไม่ได นอกจากนี้ยังมีปัจจยัสําคัญที่ตองมีในระบบเศรษฐกิจคอืการมีคนกลางที่มีความเปนธรรมมาคอย
ตัดสินว่าการแข่งขันทางการคาลักษณะใดถูกตองเปนธรรม หรือไม่ถูกตองไม่เปนธรรม คนกลางที่

                                                            

  58 อัมพร วิจิตรพันธ์, เรื่องเดิม, หนา 12. 
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กล่าวถึงนี้คือ “รัฐ” และ “เจาหนาที่ของรัฐ” ที่ทําหนาที่บังคับใชกฎหมายแข่งขันทางการคา ในทาง
ทฤษฎีแลวเมื่อแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ กฎหมายแข่งขันทางการคา และการบังคับใชกฎหมายมาอยู่
รวมกันจะสรางความเปนธรรมทางการคาได แต่ในทางปฏิบัติไม่เปนเช่นนั้น กลับปรากฏว่า “รัฐ” 
และ “เจาหนาที่ของรัฐ” เปนผูสรางปัญหาทางการคาเสียเองอันเปดจากการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)59 อันเปนสถานการณ์ที่บุคคลผูดํารงตําแหน่ง
อันเปนที่ไววางใจเปนบุคคลที่มี 2 สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ตําแหน่งสาธารณะ เช่น 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี อธิบดี องค์กรกํากับดูแล ผูดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กร และตําแหน่งใน
บริษัทเอกชนหรือมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวพันธ์กัน ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจมีความโนมเอียงใชอํานาจและ
ตําแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือแสวงหาประโยชน์ใหแก่กลุ่มพวกพองของตนเอง ทั้ง
ทางตรงและทางออม  อันตองตองเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ในวิชาชีพ ซึ่งทํา
ใหตัดสินใจยากในอันที่จะปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากอคติและความเที่ยงธรรมได  อีกทั้งผลประโยชน์
ส่วนตัวที่ขัดกับผลประโยชน์ส่วนรวมนั้นยังมีไดหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินเท่าน้ัน แต่รวมความถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ทีไ่ม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได เช่น การแต่งต้ัง
พรรคพวกเขาไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทจํากัด การ
ไดสัมปทาน หรือผลประโยชน์ทางการคา เปนตน 
  สรุป 
  แนวคิดระบบเศรษฐกิจเสรีทนุนิยมใหความสําคัญต่อการผลิตและบริโภคอย่างเสรีโดยมีกฎไก
ราคาและระบบตลาดเปนเครื่องชีวัดว่าผูผลิตควรจะผลิตอะไรในปริมาณเท่าใดเพื่อตอบสนองต่อตลาด 
ขณะที่ความตองการของผูบริโภคจะเปนตัวกําหนดทิศทางว่าการบริโภคจะมีมากนอยเพียงใดต่อสินคา
คาที่ถูกผลิตออกมา เริ่มแรกของการพัฒนาแนวคิดระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมยังไม่มีใครให
ความสําคัญต่อการควบคุมการแข่งขันทางการคามากนักเพราะการผลิตยังเปนการผลิตเพ่ือบริโภคใน
กลุ่มเล็ก ๆ ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจมีการพัฒนากาวหนาประชากรเพิ่มมากขึ้นการผลิตก็เพ่ิมมากขึ้น 
เอกชนที่เปนเจาปัจจัยการผลิตไดทุ่มเทกําลังการผลิตในการผลิตสินคาและบริการเพียงอย่างเดียวที่
ตนชํานาญทําใหการผลิตสามารถตอบสนองต่อผูบริโภคไดมากขึ้น ผูผลิตที่ตอบสนองต่อตลาดไดดีกว่า
ย่อมไดกําไรและสะสมทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงจุดที่ตนเองมีอํานาจเหนือตลาด และเปนที่มาของการ
ผลิตที่บิดเบือนแนวคิดระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมเพราะมีการผูกขาดซ่อนอยู่ภายในระบบเศรษฐกิจ
เสรีทุนนิยม ทําใหรัฐตองเขามาควบคุมเพ่ือใหเกิดสมดุลในตลาดโดยออกกฎหมายแข่งขันทางการคา 
และกําหนดใหมีคณะบุคคลที่รัฐแต่งต้ังทําหนาที่ควบคุมการแข่งขันทางการคา ต่อมาการควบคุมการ
แข่งขันทางการคาก็มีปัญหาบิดเบือนต่อระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมเนื่องจากเจาหนาที่รัฐดังกล่าว
กลายเปนผูมีส่วนไดส่วนเสียต่อผูประกอบการในตลาด เช่น อาจเปนผูถือหุน หรือเปนกรรมในบริษัทที่
มีปัญหาแข่งขันทางการคา ประเด็นเหล่าน้ีนํามาซึ่งการบัญญัติกฎหมายแข่งขันทางการคาที่ออกมา
ควบคุมไม่ใหมีการบิดเบือนกลไกตลาด ซึ่งกฎหมายแข่งขันทางการคาน้ีไม่ว่าจะเปนประเทศใดๆ ก็
ตามจะมีความเหมือนกันในหลักการแต่จะมีความแตกต่างกันในบริบทของการบังคับใชกฎหมาย ซึ่ง
เนื้อหาในส่วนนี้จะไดนําเสนอในบทที่ 3 ว่าดวยกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายแข่งขันทางการคา
ของไทยและต่างประเทศ 
                                                            

  59 ผาสุก พงษ์ไพจติร, เรื่องเดิม, หนา 34-38. 
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บทที่ 3 

 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าของต่างประเทศ 

และประเทศไทย 
 
  หลายประเทศไดตระหนักถึงผลเสียทางเศรษฐกิจจากการผูกขาดทางการคาอันเปนสาเหตุมา
จากความไม่สมดุลตามหลักเศรษฐศาสตร์ว่าดวยการแข่งขันทางการคาในตลาดการผูกขาดเปนบ่อเกิด
แห่งความไรประสิทธิภาพเพราะผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาดเนื่องจากเปนเจาของปัจจัยการ
ผลิตที่มากกว่าผูประกอบการรายอื่น ๆ   ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง การผูกขาดยังเปนที่มาการ
ทุจริตคอร์รัปชันที่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซอน(Conflict of Interest) เพราะกําไรจากการผูกขาด
ย่อมเปนที่หมายปองของนักธุรกิจนักการเมือง และขาราชการประจําซึ่งมีอํานาจในการใหสัมปทาน
หรืออนุญาตใหดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือปกปองรักษาอํานาจผูกขาดในตลาดไวได  
 

3.1  กฎหมายป้องกันการผูกขาดของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป  
      (Anti-Competitive Arrangements) 
 
  ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเปนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกที่มีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่และมคีวามหลากหลายของประเทศสมาชิกเขาไวดวยกัน ดวยความที่มีความหลากหลายแตกต่าง
กันของหน่วยการผลิตในแต่ละประเทศ ทกุประเทศสมาชิกจะตองควบคุมผูประกอบการในตลาดไม่ให
มีพฤติกรรมผูกขาดทั้งในประเทศตนเองและระหว่างประเทศสมาชิกเพ่ือปองกันการผูกขาดภายใต
นโยบายการแข่งขันทางการคาซึ่งกํากับดูแลภาพรวมโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission) โดยกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการคาและปองกันการผูกขาดของสหภาพยุโรป
คือ Anti-Competitive Arrangements บัญญัติอยู่ในบทที่ 6 ของสนธิสัญญาประชาคมยุโรป 1957 
(Title VI of the European Community Treaty 1957 or EC Treaty)  
 

3.1.1  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดโครงสร้างองค์กรภายใต้กฎหมาย 
                  แข่งขนัทางการค้าของสหภาพยุโรป 

นโยบายการแข่งขันทางการคา (Competition Policy)เปนนโยบายที่คณะกรรมาธิการยุโรป
ใหความสําคัญอย่างยิ่ง ดวยเห็นว่า การแข่งขันที่เสรีและเปนธรรมจะช่วยใหทุกฝาย ทั้งภาคธุรกิจและ
ผูบริโภค ไดประโยชน์สูงจากการบูรณาการตลาดร่วมยุโรป อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันใหกับธุรกิจยุโรปในเวทีโลกดวยนโยบายการแข่งขันทางการคาของสหภาพยุโรปครอบคลุม 3 ดาน
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ดวยกันคือ60 การปองกันการผูกขาด (Anti-Trust)การควบคุมการควบกิจการ (Merger Control) 
และการช่วยเหลือของภาครัฐ (State Aid) สหภาพยุโรป (European Union-EU) ใหความสําคัญกับ
นโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการคา โดยเช่ือมั่นว่าการแข่งขันที่เสรีและเปนธรรมยังกระตุนให
เกิดนวัตกรรม ช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันใหกับธุรกิจยุโรปในเวทีโลกและเปนประโยชน์ต่อ
ผูบริโภค เนื่องจากหากมีการแข่งขันในตลาดสูงขึ้นจะส่งผลใหราคาสินคาถูกลง และผูบริโภคมีตัวเลือก
มากขึ้น ซึ่งอุปสรรคสําคัญของการทํางานของกลไกตลาด คือ การที่ผูประกอบธุรกิจบางรายมีอํานาจ
ตลาดมากเกินไป (Excessive Market Power) การกระจุกตัวของธุรกิจในระดับที่สูง (High Business 
Concentration) และการตกลงร่วมกันที่เปนการจากัดการแข่งขัน (Restrictive Agreement) 
กฎหมายการแข่งขันทางการคาของ EU61 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใหผูประกอบธุรกิจ ลูกคาและผูบริโภค
ไดรับประโยชน์จากการคาสูงสุดโดย EU จะทําการควบคุมดูแลผ่านการบังคับใชกฎหมายการแข่งขัน
ทางการคาปองกันและยับย้ังไม่ใหผูผลิตหรือผูประกอบการกระทําการใดอันจะเปนเหตุใหสินคาและ
บริการในตลาดมีราคาสูงเกินความจําเปน กลไกการดําเนินคดีในลักษณะคู่ขนาน ผูมีอํานาจในการ
บังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีแข่งขันของสหภาพยุโรป คือ  

1) การบังคับใชกฎหมายและกําหนดนโยบายการแข่งขันทางการคาจะอยู่ภายใต
อํานาจของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ซึ่งจะทําหนาที่เปนผูกํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปมีบทบาทสําคัญมากใน
เรื่องกฎหมายแข่งขันทางการคาเพราะเปนผูมีอํานาจริเริ่มคดี (Initiate) ตรวจสอบ/ไต่สวน 
(Investigate) และออกคําตัดสิน (Adjudicate) โดยคําตัดสินของคณะกรรมาธิการยุโรปสามารถ
นําไปอุทธรณ์ต่อศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice)62 คณะกรรมาธิการยุโรปดาน
นโยบายการแข่งขัน (European Competition Commission) เปนผูมีอํานาจริเริ่มคดี (Initiate) ไต่
สวน (Investigate) และออกคําตัดสิน (Adjudicate) 

2) องค์กรกํากับการแข่งขันของประเทศสมาชิก (National Competition Authority) 
โดยจะร่วมมือกันรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีภายใตเครือข่ายที่ต้ังขึ้นเรียกว่า ECN 
(European Competition Network)  คณะกรรมาธิการยุโรปจะเปนผูดําเนินคดีในกรณีที่พฤติกรรม
จํากัดการแข่งขันที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อการแข่งขันในประเทศสมาชิก ต้ังแต่ 3 ประเทศขึ้นไป 
สําหรับการดําเนินคดีโดยองค์กรกํากับการแข่งขันของประเทศสมาชิก จะกระทําต่อเมื่อพฤติกรรม
จํากัดการแข่งขันที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อการแข่งขันภายในประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่ง
เท่าน้ัน 

                                                            

  60 ไทยยุโรป.เน็ต, นโยบายการแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรปและผลที่อาจมีต่อ EU-ASEAN 

FTA, คนวันที่ 1 กนัยายน 2556 จาก http://www2.thaieurope.net/. 

  61 คณะผูแทนไทยประจําสหภาพยุโรป, กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอียู : ข้อควรรู้สําหรับภาครัฐ
และเอกชนไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หนา 30.   

  62 กรมเจรจาการคาระหว่างประเทศ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแข่งขันทางการค้าของสหภาพ
ยุโรป, คนวันที่ 1 กนัยายน 2556 จาก http://www.dtn.go.th/images/EU_121054_1.pdf . 
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  สําหรับบทลงโทษประกอบดวย1) คา่ปรับกรณีการฝาฝืนกฎหมายจะเปนการกําหนด
ค่าปรับและเบี้ยปรับรายวันแก่ผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลเท่าน้ัน 2) ค่าปรับกรณีการไม่ปฏิบัติตาม
กระบวนการพิจารณา เช่น การใหขอมูลเท็จ หรือการไม่ส่งขอมูลใหคณะกรรมาธิการฯ การไม่ยอมให
เจาหนาที่เขาไปสถานประกอบการ เพ่ือสอบสวน ซึ่งอัตราปรับขึ้นอยู่กับความรายแรงของการกระทํา 
 
 3.1.2  การป้องกันและการจัดทําเกณฑ์ผู้มีอํานาจเหนือตลาดของสหภาพยุโรป 
  การปองกันการผูกขาด (Antitrust)ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป แบ่งไดเปน 2 ประเภท 
ไดแก่63  
   3.1.2.1 Restrictive Agreement: ปรากฏในมาตรา 81 ของสนธิสัญญาจัดต้ัง
สหภาพยุโรป (Treaty of the European Union) หามมิใหมีการทําขอตกลงระหว่างธุรกิจ (Cartel) 
ที่ส่งผลใหเกิดการจํากัดการแข่งขันภายในตลาดสินคาใดสินคาหนึ่ง และส่งผลกระทบต่อการคา
ระหว่างประเทศสมาชิกในตลาดนั้นๆ ทั้งในธุรกิจเดียวกัน (Horizontal Restraints) เช่น การกําหนด
ราคาขายปลีก หรือการกีดกันหรือจํากัดตลาดในแนวตั้ง (Vertical Restraints) เช่นระหว่าง 
Distributor – Supplier ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดขอยกเวน เช่น ในกรณีที่พิสูจน์ไดว่า เปนไปเพื่อการทํา 
R&D และในกรณีที่ผูกระทําผิดมีส่วนแบ่งตลาดนอยกว่าที่กําหนด (De Minimis Rule) 
   3.1.2.2 Abuse of Dominant Position: ปรากฏในมาตรา 82 ของสนธิสัญญา
จดัต้ังสหภาพยุโรป หามมิใหผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด (dominant position) ใชสถานะ
ดังกล่าวกระทําการที่ใดๆที่ส่งผลใหเกิดการจํากัดการแข่งขันภายในตลาดสินคาใดสินคาหนึ่ง แต่ทั้งนี้ 
ไม่มีการระบุตายตัวว่า จะตองมีส่วนแบ่งตลาดเท่าไหร่ถึงจะถือว่าเปนผูมีอํานาจเหนือตลาด 
   การปองกันการผูกขาด (Anti-Trust) ซึ่งแบ่งเปน 2 กรณีไดแก่ (1) “Cartel” คือ
การตกลงร่วมกัน ระหว่างกิจการคู่แข่งขันเพื่อกําหนดหรือเพิ่มราคา หรอืจํากัดการจําหน่าย จํากัดการ
ผลิต และหรือแบ่งสรรตลาดและลูกคาระหว่างกัน และ (2)“Abuse Dominant Position” คือ การที่
กิจการใชอํานาจที่ตนมีอยู่มากในตลาดไปเอาเปรียบเปนผลใหคูแ่ข่งขันไม่สามารถแข่งขันในตลาดได64 
 
 3.1.3  แนวทางการวางเกณฑ์การควบรวมกิจการของสหภาพยุโรป 
  การควบคุมการควบกิจการ (Merger Control) ปรากฏในระเบียบ 4064/89 หามมิใหผู
ประกอบธุรกิจกระทําการรวมธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลใหอยู่ในสภาวะที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง และเปน
อุปสรรคต่อการแข่งขันอย่างเสรี การควบคุมการควบรวมกิจการ (Mergers) เพ่ือปองกันผลกระทบ
ทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมตัวน้ัน เช่น ทําใหราคาสูงขึ้น ลดทางเลือกสําหรับผูบริโภคและไม่
กระตุนนวัตกรรม  
  การใหความช่วยเหลือของภาครัฐ (State Aid) ซึ่งทําใหเกิดการบิดเบือนทางการแข่งขัน การ
ช่วยเหลือของภาครัฐ (State Aid): มาตราที่ 86 ระบุว่าระเบียบที่ว่าดวยการแข่งขันทางการคาที่กล่าว
                                                            

  63 ไทยยุโรป.เน็ต, เรื่องเดิม, หนา 30. 

  64 Article  82 of the Treaty “The abuse of a dominant position referred to in Article 82 of 

the Treaty shall be prohibited, no prior decision to that effected being required”   
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มาน้ันมีผลครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจ (Public Undertaking) ส่วนในมาตรา 87-89 หามมิใหรัฐเขามา
แทรกแซงตลาด เพ่ือสนับสนุนกิจการใดกิจการหนึ่งไม่ว่าจะเปนในรูปแบบใดก็ตาม อันส่งผลใหกิจการ
ใดกิจการหนึ่งอยู่ในสภาวะที่ไดเปรียบเหนือคู่แข่งขันธุรกิจอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ไดมีการกําหนดถึงกรณี
ยกเวนที่ประเทศสมาชิกสามารถใหความช่วยเหลือแก่ภาคธุรกิจได  
  การวางเกณฑ์การควบรวมกิจการของสหภาพยุโรปสามารถควบคุมไดแมบริษัทที่กระทําผิด
ต่อนโยบายฯ จะไม่ไดต้ังอยู่ในสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปสามารถทําการไต่สวนคดีได เพราะ 
ถือผลที่เกิดขึ้นในตลาดร่วมยุโรปเปนหลัก (Effect-Based Case) โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่อง
นโยบายการแข่งขันทางการคาของสหภาพยุโรปคือ คณะกรรมาธิการยุโรปดานการแข่งขันทางการคา 
(DG Competition) ซึ่งมีอํานาจในการเปนผูเริ่มคดี (Initiate) ไต่สวนคดี (Investigate) และส่งให
ศาลยุโรป (European Court of Justice) ดําเนินคดีต่อไป ซึ่งแตกต่างจากกรณีของไทย ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการแข่งขันทางการคา มีอํานาจในการไต่สวนคดีและดําเนินคดี แต่ไม่สามารถเปนผูเริ่มคดี
เองได หากไม่มีผูทําการฟองรองเขามา  
 
 3.1.4  การมีส่วนร่วมของเอกชนและการคุ้มครองผู้บริโภคในกฎหมายป้องกันการผูกขาด
ของสหภาพยุโรป 
  สหภาพยุโรปไดจัดทําขอตกลงในเรื่องนโยบายการแข่งขันทางการคาดังกล่าวกับคู่คาหลักๆ
ของตน เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุน แคนาดา จีน และเกาหลี เพ่ือต่อตานการทํา “hard-core cartel” ซึ่งมี
รูปแบบความร่วมมือต่างกันไป เช่น จัดต้ัง permanent forum for consultation กับเกาหลีใต เพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและขอมูลที่ไม่เปนความลับ และ structured dialogue กับจีนเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และสรางเสริมความสามารถในเรื่องดังกล่าวแก่จีนในเรื่องนี้ แต่ในสาระสําคัญของความ
ร่วมมือที่มีกับทุกประเทศคือ คือการใหมีกลไกแจงแก่หน่วยงานของประเทศภาคีที่รับผิดชอบในเรื่อง
การแข่งขันทางการคา เพ่ือนําไปดําเนินคดีภายใตกฎหมายของแต่ละฝายต่อไป รวมไปถึงการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและการประสานงานการบังคับใชกฎหมาย ส่วนในการจัดทําการคาเสรีที่สหภาพ
ยุโรปไดจดัทํามาในระยะหลัง ทั้งกับกลุ่มประเทศเมดิเตอร์เรเนียน ชิลี เม็กซิโก และแอฟริกาใต ลวนมี
การระบุถึงบทที่ว่าดวยการแข่งขันการคาดวย ซึ่งแมจะแตกต่างกันออกไปในรายละเอียด แต่ต่างมี
เนื้อหามากกว่าที่สหภาพยุโรปเคยเรียกรองในองค์การการคาโลก (WTO) 
   การมีส่วนร่วมของเอกชนและการคุมครองผูบริโภคในกฎหมายปองกันการผูกขาดของ
สหภาพยุโรปปรากฎในคดี Volvo AB v Veng Erik (UK) Ltd65  เจาของสิทธิในชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งได
จดสิทธิบัตรการออกแบบไวในประเทศอังกฤษไม่ยินยอมทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิแก่บุคคลที่สามทํา
การผลิตช้ินส่วน โดยศาลสหภาพยุโรปวินิจฉัยว่า สิทธิในการตัดสินใจว่าจะทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาใดหรือไม่ เปนส่วนหนึ่งของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย การจะ
ทําสัญญาอนุญาตหรือไม่ จงึไม่เปนความผิดต่อกฎหมายในตัว แต่ศาลไดต้ังขอสังเกตว่าการกระทําบาง
ประการของเจาของสิทธิอาจเปนความผิดต่อกฎหมายปองกันการผูกขาดตาม Article 82 ได หาก

                                                            

  65 Colston and Catherine, Sui Generis Database Right: Ripe for Review? JILT, Journal of 

Information  Law and Technology (July 2001): 3.  
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เจาของสิทธิอยู่ในสภาพที่มีอํานาจเหนือตลาด เช่น ไม่ยอมขายชิ้นส่วนใหแก่อู่ซ่อมอิสระ หรือขาย
ช้ินส่วนหรืออะไหล่ในราคาแพงมาก หรือหยุดผลิตและขายชิ้นส่วนหรืออะไหล่ทั้ง ๆ ที่รถยนต์แบบ
น้ันๆ ยังมีความตองการและหมุนเวียนอยู่ในตลาด 
  สรุป  

ในกรณีของสหภาพยุโรปอํานาจในการควบคุมการแข่งขันทางการคาของประเทศสมาชิกได
สละหรือยกใหสหภาพยุโรปเปนผูกํากับ ดูแลและบังคับใชกฎหมาย โดยสหภาพยุโรปจะเปน
ผูดําเนินการทําสัญญาและขอตกลงทางการคากับประเทศต่าง ๆ นอกกลุ่มในการดูแลใหการคา
แข่งขันอย่างเปนธรรม สหภาพยุโรปมีจุดแข็งของการควบคุมการแข่งขันทางการคาคือสามารถ
ดําเนินคดีไดแมว่าการผูกขาดจะเกิดขึ้นนอกแผ่นดินยุโรป เพราะสหภาพยุโรปถือผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแผ่นดินยุโรปเปนสําคัญโดยไม่คํานึงว่าจุดเริ่มตนของการผูกขาดจะมากจากที่ใด
ดังกรณีที่จะเห็นไดบ่อยคร้ังที่ประเทศคู่คาที่ส่งสินคาไปยุโรปมักจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายการ
แข่งขันทางการคาเนื่องจากการส่งออกนั้นสรางการผูกขาดในยุโรป 
 

3.2  กฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Sherman Act  
      1890) 
 
  สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เปนอันดับหนึ่งของโลก เปนประเทศผูนํา
โลกที่ใชระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมเปดโอกาสใหผูผลิตจากที่ต่างๆ ทั่วโลกเขาไปดําเนินกิจการใน
ประเทศเปนจํานวนมาก ส่งผลใหการแข่งขันทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกามีความเขมขนอย่างมาก  
ดวยเหตุน้ีการปองกันการผูกขาดจึงมีความสําคัญอย่างมาก หากศึกษาจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกาจะพบว่าประเทศแห่งนี้มีประสบการณ์การแข่งขันและการผูกขาดทางการคามา
ต้ังแต่ยุคอาณานิคมแลว ปัญหาดังกล่าวทําใหรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเห็นถึงความสําคัญของการปองกัน
การผูกขาดทางการคา 
 
 3.2.1  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดโครงสร้างองค์กรภายใต้กฎหมาย
แข่งขันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา   
  การบริหารและการบังคับใชกฎหมายการแข่งขันทางการคา มีหน่วยงานสําคัญของรัฐทํา 
หนาที่แบ่งเปน 2 หน่วยงาน66 คือ แผนกปองกันการผูกขาดของกระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการ
การคาของรัฐบาลกลางหรือคณะกรรมการการคาแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission)  
อีกทั้ง กฎหมายปองกันการผูกขาดยังไดกําหนดเครื่องมือในการบังคับใชกฎหมายปองกันการผูกขาด
อีกประเภทหนึ่งที่ถือว่ามีส่วนในการบังคับใชกฎหมายบังคับใชกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้นคือ 

                                                            

  66 สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายแข่งขันทางการค้าของ
สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และไทย ฉบับที่ 1 (การศึกษาด้านกฎหมาย),

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542), หนา 22. 
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การกําหนดใหสิทธิเอกชนฟองเรียกค่าเสียหายไดสามเท่า พรอมทั้งค่าใชจ่ายในคดีและค่าทนายความ
ดวย 
  1)  แผนกปองกันการผูขาดโดยกระทรวงยุติธรรม (Antitrust Division of The  
Department of Justice ) แผนกปองกันการผูขาดมีผูบริหารสูงสุด67 คือ ผูช่วยอัยการสูงสุด 
(Assistant Attorney General) ซึ่งจะถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีและไดรับการรับรอง โดย
วุฒิสภา  แผนกปองกันการผูขาดเปนหน่วยงานหนึ่งภายใตกระทรวงยุติธรรม ทําหนาที่เปนเสมือน
สํานักงานกฎหมายรับผิดชอบในการบังคับใชทั้ง Sherman Act และ Clayton Act ทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญา ซึ่งแผนกปองกันการผูกขาดนี้เท่าน้ันที่มีอํานาจในการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับกฎหมาย
ปองกันการผูกขาด โดยตองดําเนินการภายใน 5 ปี นับแต่เกิดการกระทําความผิด  แต่ถาการกระทํา
ความผิดน้ันไดดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง (Illegal Conspiracy is Continuing in Nature) 
ระยะเวลาเริ่มตนนับจาก “การกระทําครั้งสุดทาย” และเพื่อเปนแรงจูงใจและสนับสนุนใหมีการ
เปดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดใหมากขึ้น แผนกปองกันการผูขาดจึงไดออกกฎหมาย Corporate 
Leniency Policy , August 10,1993 เพ่ือนิรโทษกรรมใหธุรกิจที่ใหขอมูลหรือรายงาน เกี่ยวกับการ
กระทําความผิดตามกฎหมายปองกันการผูกขาด และใหความร่วมมือในการสอบสวนคดีอาญา 
กล่าวคือ ธุรกิจที่รางงานหรือใหขอมูลจะไม่ไดรับโทษทางอาญาเกี่ยวกับความผิดที่ใหขอมูลน้ัน โดย
ตองมาใหขอมูลหรือรายงานก่อนการสอบสวน และตองอยู่ภายใตเง่ือนไขตามที่กฎหมายกําหนด 
นับว่าเปนการแกไขปัญหาการบังคับใชกฎหมายไดในระดับหนึ่ง เพราะปัญหาในแต่ละประเทศที่
ประสบ คือ การไดมาซึ่งขอมูลหรือหลักฐานที่พิสูจน์ถึงการกระทําความผิด เพ่ือนํามาใชประกอบใน
การดําเนินคดีการนิรโทษกรรมดังกล่าวเปนทางออกที่ดีในการแกไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือสรางแรงจูงใจ
ในการใหขอมูลแก่รัฐ 
  2)  คณะกรรมการการคาแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission)   
คณะกรรมการการคาแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission)  เปนองค์กรที่ทําหนาที่ร่วมกับ
กระทรวงยุติธรรมในการบังคับใช Clayton Act  ประกอบดวยกรรมาธิการ 5 คน แต่งต้ังโดย
ประธานาธิบดีและรับรองโดยวุฒิสภา  มีวาระการดํารงตําแหน่ง 7 ปี กรรมาธิการที่มาจากพรรค
การเมืองเดียวกันมีไดไม่เกิน 3 คน กรรมการแต่ละคนจะอยู่ในวาระไดไม่เกิน 7 ปี  ประธานาธิบดีมี
อํานาจแต่งต้ังคนใดคนหนึ่งเปนประธาน ซึ่งประธานมีอํานาจสูงสุดในการบริหารงานทั้งหมด68 และสิ่ง
ที่สําคัญที่สุดคือ คณะกรรมการจะตองไม่มีส่วนเกี่ยวของกับธุรกิจ หรือเกี่ยวของประกอบการงานเพื่อ
หาเลี้ยงชีพ หรือความสัมพันธ์ในรูปแบบแรงงานใดๆ(Any Other Business, Vocation or 
Employment) และกรรมการอาจถูกถอดถอนโดยประธานาธิบดีหากปฏิบัติงานโดยไรประสิทธิภาพ 
เพิกเฉยต่อหนาที่ หรือกระทําผิดในหนาที่ คณะกรรมการการคาแห่งสหพันธรัฐ เปนหน่วยงานพิเศษ

                                                            
67 เรื่องเดียวกัน, หนา 26. 

  68Earl  W. Kintier, A Robinson-Patman Primer : Aguide to The Law Against Price 

Discrimination,  2nd ed., (New York: Macmillan Publishing, 1979), p. 306. 
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ของฝายบริหาร ที่ต่างจากแผนกปองกันการผูกขาด69 (Antitrust Division of the Department of 
Justice ) เพราะแผนกปองกันการผูกขาดเปนหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการ
ฟองรองคดีอาญาและแสวงหาหลักฐานเพื่อเยียวยาแกไขความเสียหายทางแพ่ง แต่ คณะกรรมการ
การคาแห่งสหพันธรัฐเปนหน่วยงานพิเศษของฝายบริหารที่มีอํานาจพิเศษในการพิจารณาหรือวินิจฉัย
ตัดสินคดีเหมือนกับศาล เช่น มีอํานาจสืบสวนสอบสวนรวบรวมขอมูลต่างๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
ทางปฏิบัติทางธุรกิจ มีอํานาจช้ีขาดการกระทําความผิดและมีคําสั่งใหระงับหรือหยุดการกระทํา
ดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติทางการคา และช้ีแนะแนวทาง แต่คําตัดสินนี้จะถูกทบทวน
ตรวจสอบโดยศาลอีกครั้งหนึ่งได(Judicial Review) คําสั่งของ คณะกรรมการการคาแห่งสหพันธรัฐ 
น้ันไม่ใช่การลงโทษทางอาญาหรือทางแพ่ง สําหรับการกระทําความผิดตามกฎหมายที่เกิดขึ้นมาแลว  
แต่เปนคําสั่งที่กําหนดมาตรการสําหรับปฏิบัติทางการคาในอนาคต เพ่ือปองกันภัยรายที่จะเกิดขึ้นกับ
ระบบการแข่งขัน ซึ่งองค์กร คณะกรรมการการคาแห่งสหพันธรัฐเปนองค์กรทางปกครองที่มีขนาด
ใหญ่ ประกอบดวยหน่วยงานหลายฝายดวยกัน ต่างก็มีอิสระในการทําหนาที่ที่แยกจากกัน ทั้งนี้ก็เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการ  โดยมีหน่วยงานที่สําคัญ เช่น สํานักงานคุมครอง
ผูบริโภค (Bureau of Consumer Protection) สํานักงานแข่งขันทางการคา (Bureau of 
Competition) สํานักงานเศรษฐกิจ (Bureau of Economics) และหน่วยงานทางดานกฎหมาย  
(Office of the General Counsel) โดยมีรายละเอียดดังนี้70  

1)  สํานักงานคุมครองผูบริโภค (Bureau of Consumer Protection) มีภารกิจ 
หลัก คือ คุมครองผูบริโภคจากพฤติกรรมที่ไม่เปนธรรม หลอกลวง หรือ ฉอโกง โดยสํานักงานจะ
บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวขอกับการคุมครองผูบริโภคหลายฉบับซึ่งตราขึ้นมาโดยสภาคองเกรส และ 
กฎเกณฑ์ทางการคา (Trade Regulation Rules) ที่ออกโดยคณะกรรมการการคาแห่งสหพันธรัฐ  
รวมถึงการสอบสวน การพิจารณาทางปกครอง และดําเนินคดีต่อศาลสหพันธรัฐ (Administrative 
and Federal court litigation) ดําเนินการออกกฎ และใหความรูต่อผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ 
นอกจากนี้ยังมีหนาที่ใหความช่วยเหลือ คณะกรรมการการคาแห่งสหพันธรัฐ ในการชี้แจงขอมูลต่อ
สภาคองเกรสและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผูบริโภคดวย 

2)  สํานักงานแข่งขันทางการคา (Bureau of Competition) เปนหน่วยงานที่คอย 
ช่วยเหลือคณะกรรมการการคาแห่งสหพันธรัฐ ในเรื่องเกี่ยวกับการปองกันการผูกขาด ทําหนาที่คนหา
มาตรการปองกันการควบรวมกิจการอันเปนปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันในตลาดเสรี และการกระทําทาง
ธุรกิจอันขัดต่อหลักการแข่งขันในตลาดเสรีในกรณีอ่ืนๆ โดยพิจาณาว่าการควบรวมกิจการและการ
ปฏิบัติทางธุรกิจอ่ืนๆที่มีความเปนไปไดว่าจะมีผลเปนการจํากัดการแข่งขันทางการคา ใหคาํปรึกษาต่อ
คณะกรรมการการคาแห่งสหพันธรัฐ ในกรณีที่เห็นสมควรในการดําเนินการบังคับใชกฎหมายเพื่อ
คุมครองผูบริโภค  และทําหนาที่ในการศึกษาวิจัยและเปนแหล่งขอมูลสํารับนโยบายในเรื่องเกี่ยวกับ
กรแข่งขันทางการคาและจัดหาแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองตามกําหมายปองกันการผูกขาด
                                                            

  69วรานนท์  อมรธํารง, การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทาง
การค้า, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หนา 70. 

  70เรื่องเดียวกัน, หนา 71. 
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ทางการคา  อีกทั้งมีหนาที่ในการส่งเสริมเสรีภาพของผูบริโภคในการเลือกใชสินคาและบริการที่มีอยู่
ในทองตลาดที่เปดกวางซึ่งมีความหลากหลายของราคา และคณุภาพที่ผูบริโภคสามารถสรรหาไดอย่าง
เหมาะสมกับความตองการ และเปนการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสรางตลาดที่เหล่าผูประกอบ
ธุรกิจสามารถแข่งขันกันได 

3)  สํานักงานเศรษฐกิจ (Bureau of Economics) ทาํหนาที่ในการช่วยเหลือ 
คณะกรรมการการคาแห่งสหพันธรัฐ ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการดําเนินการของ
คณะกรรมการการคาแห่งสหพันธรัฐ  ใหคําปรึกษาทางดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย 
(Provides Economic Advice for Enforcement)สํานักงานเศรษฐกิจมีหนาที่เสนอแนะแนวทาง
และสนับสนุนการดําเนินงาน ในส่วนของการบังคับใชกฎหมายปองกันการผูกขาดและคุมครอง
ผูบริโภคใหคําปรึกษาประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการกระทําปองกันการผูกขาดที่เปนทางเลือก 71และ
เมื่อใดมีการเริ่มใชมาตรการบังคับทางกฎหมาย สํานักงาน จะนําเอาการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจมาใช
กับกระบวนการดําเนินงานและทํางานร่วมกับสํานักงานแข่งขันทางการคา เพ่ือคนหาวิธีเยียวยาที่
เหมาะสม และมีหนาที่ในการศึกษาผลกระทบของการออกกฎเกณฑ์และวิธีอ่ืนทางนิติบัญญัติ  และ
ศึกษาผลกระทบของการออกกฎเกณฑ์และวิธีการอ่ืนทางนิติบัญญัติ (Studies Effects of 
Legislative and Regulations) นําเสนอความคิดเปนของตน ภายใตการรองขอขององค์กรหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับ ผลกระทบของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการคา และ
การคุมครองผูบริโภคตามคํารองขอผูร่างกฎหมายหรือเจาหนาที่ของรัฐ การใหความเห็นหรือการหา
ขอสรุปที่ไดจากการพิจารณาพยานหลักฐานและการสืบสวน ส่วนมากจะเปนไปเพื่อช่วยในการ
พิจารณาร่างกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ และขอสรุปของสํานักงานอาจถูกนําเสนอต่อศาลแห่งรัฐหรือ
แมแต่ศาลแห่งสหพันธรัฐ ซึ่งภารกิจส่วนนี้มีความสําคัญยิ่งในการทําใหนโยบายทางการแข่งขัน
ทางการคาและการคุมครองผูบริโภคสามารถบังคับใชไดเปนผลสําเร็จ  อีกทั้งสํานักงานเศรษฐกิจยังมี
หนาที่ในการวิเคราะห์กระบวนการของตลาด (Analyzes  Market  Processes) ซึ่งจะทําการ
วิเคราะห์ทั้งตลาดและอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทในประเด็นทางเศรษฐกิจ ซึ่งหนาที่ในส่วนนี้
เนนตรงผลกระทบทางเศรษฐกิจของกฎเกณฑ์ที่ออกมาบังคับใชและปัญหาสําคัญๆ ในนโยบายการ
ปองกันการผูกขาดและการคาครองผูบริโภค ซึ่งผลการวิเคราะห์ส่วนมากไดรับการตีพิมพ์ในฐานะ
รายงานซึ่งจัดทําโดยเจาหนาที่ขององค์กรนั้นเอง 

4)  หน่วยงานที่ปรึกษากฎหมาย (Office of the General Counsel) บทบาท 
หนาที่หลักของหน่วยงาน คือ เปนตัวแทนของคณะกรรมการการคาแห่งสหพันธรัฐ ในศาลและให
คําปรึกษาทางกฎหมายต่อคณะกรรมการการคาแห่งสหพันธรัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ คณะกรรมการ
การคาแห่งสหพันธรัฐจะมอบอํานาจใหทนายความดําเนินการต่างๆที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือศาล 

 
  

                                                            

  71John H. Jackson, William J. Davey and Alan O. Sykes, Jr., Legal  Problems of 

International Economic Relations : Cases, Materials and Text, 3rd ed., (St. Paul  Minn: West 

Publishing, 1977), p. 1562 . 
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3.2.2  การป้องกันและการจัดทําเกณฑ์ผู้มีอํานาจเหนือตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกา 
  สหรัฐอเมริกากําหนดพฤติกรรมทางการคาที่ส่งผลจากัดการแข่งขันทางการคาเปนผูมีอํานาจ 
เหนือตลาดมีลักษณะพฤติกรรม (1) การตกลงร่วมกันระหว่างผูประกอบธุรกิจ (Agreements) มีทั้งใน
ระดับแนวนอนและแนวดิ่ง ทั้งสองระดับมีความเปนไปไดที่จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน แต่จะส่งผล
กระทบแตกต่างกันและมีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการตกลงร่วมกันในแนวนอน เรียกว่า 
Cartel Agreement ซึ่งชัดเจนว่าเปนการกระทําที่มีผลเสียและหามกระทําโดยเด็ดขาด ใชหลักที่
เรียกว่า Per Se Illegal ถาทําจะถือว่าผิดกฎหมายทันทีโดยไม่ตองพิสูจน์ถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และการแข่งขัน และมีโทษทางอาญา ส่วนการตกลงกันในแนวดิ่ง ใชหลักที่เรียกว่า Rule of Reason 
จะตองมีการพิสูจน์ถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการแข่งขัน โดยช่ังน้ําหนักระหว่างประโยชน์ที่
สาธารณชนจะไดรับกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสาธารณชน (The Public Benefits vs. The 
Public Costs) ทั้งนี้การลงโทษ ศาลจะออกคําสั่งใหแกไขหรือระงับการตกลงกันดังกล่าว โดยไม่มีโทษ
ทางอาญากฎหมายที่กํากับดูแลพฤติกรรมการตกลงร่วมกัน คือ Sherman Act ในมาตรา 1 ซึ่ง
บัญญัติการหามการทําสัญญา หรือการรวมกัน หรือตกลงร่วมกันที่มีผลจํากัดการคา หรือการพาณิชย์
ระหว่างรัฐ หรือกับต่างประเทศ (Agreements in Restraint of Trade) (2) การผูกขาดหรือใช
อํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Monopolization or Abuse of Dominance) การผูกขาดที่ถือว่าผิด
กฎหมายปองกันการผูกขาดของสหรัฐฯ ตองประกอบดวย 2 องค์ประกอบ คือ ผูประกอบธุรกิจ
ครอบครองอํานาจการผูกขาด และมีพฤติกรรมที่ไม่เปนธรรมหรือต่อตานการแข่งขัน เพ่ือปกปองหรือ
คงไวซึ่งอํานาจการผูกขาดของตนเอง ทั้งนี้ ในยุโรปจะใชคําว่า ผูมีอํานาจเหนือตลาด โดยการ
พิจารณาการใชอํานาจเหนือตลาด ประกอบดวย (1) ผูประกอบธุรกิจมีอํานาจเหนือตลาด และ (2) ผู
ประกอบธุรกิจน้ันใชอํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ กฎหมายปองกันการผูกขาดของสหรัฐฯ มิไดลงโทษ
ผูผูกขาด เวนแต่จะแสวงหาประโยชน์จากการมีอํานาจผูกขาด นอกจากนี้ ผูผูกขาดยังสามารถตั้งราคา
ผูกขาดได (Charge Monopoly Price) ตราบเท่าที่ไม่มีพฤติกรรมที่ต่อตานการแข่งขันกฎหมายท่ี
กํากับดูแลพฤติกรรมการผูกขาด คือ Sherman Act ในมาตรา 2 ซึ่งบัญญัติการหามทําการผูกขาด 
หรือพยายามที่จะทําการผูกขาด หรือรวมกัน หรือสมคบกับบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือผูกขาดทางการคา หรือ
การพาณิชย์ระหว่างรัฐ หรือกับต่างชาติ ดวยวิธีการที่ต่อตานการแข่งขัน (Monopolization and 
Attempted Monopolization) ผูมีอํานาจเหนือตลาดมีพฤติกรรมผูกขาดโดยกําหนดราคาขายได
ตามความตองการของตนเอง ดังกรณีคดีผูกขาดทางการคาระหว่างประเทศที่รัฐบาลสหรัฐแจงขอ
กล่าวหาและฟองคดีกับเอกชนของประเทศญี่ปุน ในปี 2556 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาไดตัดสิน
คดีการคาไม่เปนธรรมโดยการสมคบคิดกันกําหนดราคาขายสินคาจากต่างประเทศ สืบเนื่องจากผูผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ญี่ปุนหลายรายไดสมรูร่วมคิดกันในการตั้งราคาจําหน่ายสินคาถึง 30 รายการ ซึ่งเปน
การผูกขาดตลาดมานานกว่า 10 ปี เช่น เข็มขัดนิรภัย หมอน้ํา ที่ปัดนํ้าฝน ระบบปรับอากาศ มอเตอร์ 
กระจกไฟฟา และส่วนประกอบของพวงมาลัยพาวเวอร์  กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาไดสอบสวน
ผูผลิตช้ินส่วนรถยนต์ญี่ปุนพบว่าไดกระทําความผิดต่อการคาขายช้ินส่วนดวยการกําหนดราคาร่วมกัน 
เพ่ือผูกขาดตลาดใหผูผลิตรถยนต์ในสหรัฐ ทั้งเฟียตของไครสเลอร์ กรุ๊ป, ฟอร์ด และเจนเนอรัล 
มอเตอร์ส รวมถึงบริษัทย่อยของรถยนต์ญี่ปุนในสหรัฐ ทั้งฮอนดา, มาสดา, มิตซูบิชิ, นิสสัน, โตโยตา 
และซูบารุ ผลการตัดสินของกระทรวงยุติกรรมสหรัฐทําใหผูผลิตช้ินส่วนยานยนตร์ถูกปรับเงิน และ
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ผูบริหาร บริษัทตองโทษทั้งจําคุกทั้งปรับ อาทิ ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ จะตองจ่ายเงินค่าปรับ 
195 ลานเหรียญ หรือ 5,800 ลานบาท, ผูบริหารบริษัท มิทซูบะ คอร์ปอเรชั่น จ่ายค่าปรับ 135 ลาน
เหรียญ หรือ 4,000 ลานบาท ผูบริหารบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น จา่ยค่าปรับ 14.5 ลาน
เหรียญ หรือ 438 ลานบาท72  
 
 3.2.3  แนวทางการวางเกณฑ์การควบรวมกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 กฎหมายการแข่งขันทางการคาของประเทศสหรัฐอเมริกาถือกําเนิดมายาวนานกว่าหนึ่ง
ศตวรรษ โดยกฎหมายการแข่งขันทางการคาฉบับแรกของประเทศสหรัฐอเมริกามีช่ือว่า The 
Sherman Act ไดรับการประกาศใชอย่างเปนทางการในปี พ.ศ.2433 (ค.ศ.1890) ซึ่งถือว่าเปน
กฎหมายการแข่งขันทางการคาที่ถือกําเนิดเปนฉบับที่สองของโลกต่อจากกฎหมายการแข่งขันทาง
การคาของประเทศแคนาดาที่บัญญัติขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2432 (ค.ศ.1889) The Sherman Act มีตน
กําเนิดจากความไม่พอใจของประชาชนต่อการรวมกลุ่มกันของผูขายสินคาอุปโภคบริโภค เช่น นํ้าตาล
และน้ํามันจัดต้ังทรัสต์ (Trust) เพ่ือลดการแข่งขันทางการคาระหว่างกันและผูกขาดการคาขาย ซึ่ง
ส่งผลใหสินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้นมาก ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของการบัญญัติ The 
Sherman Act คือ การหามผูประกอบธุรกิจไม่ใหจํากัดการคาอย่างเสรีและหามการผูกขาดทาง
การคาต่อมารัฐสภาสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายการแข่งขันทางการคาอีกหลายฉบับเช่น the 
Clayton Act, the Robinson-Patman Act, และ the Federal Trade Commission Act เปนตน  
  การควบรวมกิจการเปนพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจอย่างหนึ่งซึ่งเปนสิ่งตองหามอย่าง
เด็ดขาดตามกฎหมายการแข่งขันทางการคาของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการควบรวมกิจการ
ของผูประกอบธุรกิจส่งผลเสียต่อระบบตลาดการคาเสรีของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น The 
Sherman Act จึงบัญญัติหามการควบรวมกิจการของผูประกอบธุรกิจเอาไวในมาตรา 1 ความว่า 
“ทุกขอตกลง ความร่วมมือไม่ว่าจะอยู่ในรูปของทรัสต์หรือในรูปแบบอ่ืน หรือการสมคบคิดกันเพื่อ
จํากัดการคาขายในระหว่างหลายรัฐหรือร่วมกับต่างประเทศถือว่าเปนความผิด73 พฤติกรรมของผู
ประกอบธุรกิจซึ่งจะส่งผลใหเปนความผิดตามมาตรา 1 น้ีตองประกอบไปดวยองค์ประกอบ 2 ขอคือ 
(1) ตองมีขอตกลง สัญญา ความร่วมมือหรือการสมคบคิดกันระหว่างผูประกอบธุรกิจ และ (2) 
ขอตกลง สัญญา ความร่วมมือหรือการสมคบคิดกันนั้นก่อใหเกิดการจากัดการคาอย่างเสรี74 การรวม
ธุรกิจ หรอืการรวมตัวกันของผูประกอบธุรกิจ (Mergers or Combinations of Enterprises) องค์กร
บังคับใชกฎหมายปองกันการผูกขาดของสหรัฐอเมริกา จะใหความสําคัญกับการรวมธุรกิจในแนวนอน 
(Horizontal Mergers) ซึ่งเปนการรวมระหว่างคู่แข่งขันในตลาดสินคาเดียวกันและตลาดในพื้นที่
เดียวกัน เนื่องจากการรวมธุรกิจในลักษณะนี้ เปนการเพิ่มการกระจุกตัวในตลาด โดยลดจํานวน ผู
ประกอบธุรกิจในตลาดส่งผลใหการแข่งขันในตลาดลดลงอย่างมากและอาจก่อใหเกิดการตกลงร่วมกัน
                                                            

  72ประชาชาติธุรกิจ, สหรัฐเข้มปรับ 2 หมื่นล้าน ชิ้นส่วนญี่ปุ่นฮั้วราคา,  คนวันที่  4 ตุลาคม 2556 จาก 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1380827984   

  73 Thomas E. Sullivan and Herbert Hovenkamp, op. cit, p 1. 

  74 Ibid, p 1.  
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ระหว่างคู่แข่งขันไดง่ายขึ้นการรวมธุรกิจอาจไม่ถูกคัดคานถาหากการรวมธุรกิจน้ันมีผลประโยชน์ต่อ
สาธารณชนมากกว่าผลเสียต่อสาธารณชน หรอือาจใหรวมไดโดยกําหนดเงื่อนไขเพื่อมิใหการรวมธุรกิจ
น้ันกระทบต่อการแข่งขันในตลาด 
 
 3.2.4  การมีส่วนร่วมของเอกชนและการคุ้มครองผู้บริโภคในกฎหมายป้องกันการผูกขาด
ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ส่วนร่วมของเอกชนสามารถทําไดโดยกฎหมายเปดช่องใหมีการบังคับใชกฎหมายโดย 
เอกชนนอกเหนือจากการบังคับใชกฎหมาย โดยรัฐแลว  เอกชนผูไดรับความเสียหายยังสามารถบังคับ
ใชกฎหมายไดเพ่ือเพิ่มการบังคับใชกฎหมายโดยรวมโดยไม่จําเปนตองขยายภาคการบังคับของรัฐ การ
ที่กฎหมายใหสิทธิเอกชนฟองเรียกค่าเสียหายนั้นไม่ใช่ว่าเปนกรณีที่เอกชนนั้นไดรับความเสียหาย
ในทางแพ่งตามหลักเอกชนทั่วไป แต่เปนกรณีที่กฎหมายปองกันการผูกขาดที่เปนกฎหมายมหาชน 
ประสงค์จะใหเอกชนมีส่วนร่วมในการบังคับใชกฎหมายฉบับน้ีดวย  เนื่องจากการผูกขาดทางการคา
เปนความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมแต่ความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมนี้หากพิจารณาใหดี จะ
เห็นว่าเอกชนซึ่งเปนประชาชนของประเทศทั้งหมดก็ถือว่า ไดรับความเสียหายเช่นกัน75 ซึ่งเปนความ
เสียหายทางพฤตินัย ดังนั้นกฎหมายจึงใหสิทธิเอกชนฟองเรียกค่าเสียหายได  โดยวัตถุประสงค์ของ
การใหเอกชนฟองเรียกค่าเสียหายไดจํานวน 3 เท่า และขอใหมีคําสั่งช่ัวคราว76 น้ันไม่ไดสรางไวเพ่ือ
บรรเทาความเสียหายของเอกชนแต่กําหนดไวเพ่ือใหมีการบังคับใชกฎหมายมากข้ึนอีกทางหนึ่งภายใต
เง่ือนไขที่บัญญัติไวในกฎหมาย  ในกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเอกชนสามารถใชสิทธ์ิฟองรองกันไดเอง
ไดโดยตรงดังกรณีคดี บริษัท Uranium Antitrust Litigation77  Westinghouse Electric 
Corporation บริษัทเอกชนผูผลิตกระแสไฟฟาของสหรัฐอเมริกามาต้ังแต่ปี 1886 ไดฟองรองบริษัท
ต่างประเทศจาก แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และอัฟริกาใตโดยบริษัทที่ถูกฟองเปนบริษัท
ผูประกอบการอุตสาหกรรมยูเรเนียมเนื่องจากบริษัทต่างประเทศไดเขาไปลงทุนในสหรัฐโดยใช
ยูเรเนียมเปนแหล่งผลิตกระแสไฟฟา ซึ่ง Westinghouse Electric Corporation ฟองว่าบริษัท
ต่างประเทศร่วมกันดําเนินธุรกิจผูกขาดและเอาเปรียบ Westinghouse Electric Corporationฟอง
เรียกค่าเสียหายเปน 3 เท่าของค่าเสียหายที่แทจริง จากจําเลยซึ่งเปนองค์กรธุรกิจต่างชาติหลาย
องค์กร  ศาลพิพากษาใหจําเลยชดใชค่าเสียหายเปน 3 เท่าของค่าเสียหายที่แทจริงแก่โจทก์แลว ศาล
ยังกําหนดใหจาํเลยชดใชคา่ฤชาธรรมเนียมและคา่ทนายความแก่โจทก์อีกดวย 
    

                                                            

  75 Julain O Von Kalinowski, 16M Business Organization, Antitrust  Law and Trade 

Regulation, (New York: Matthew Bender, 1979), p. 115. 

  76 Lawrence Anthony Sullivan, Handbook of The Law of Antitrust, (St. Paul  Minn: West 

Publishing, 1977), p. 769. 

  77 In re Uranium Antitrust Litigation, 473 F. Supp. 382 (N.D. Ill. 1979), modified 617 F.2d 

1248 (7th Cir. 1980)   
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กฎหมายแข่งขันทางการคาของสหรัฐอเมริกา (The Sherman Act  1890 ) ซึ่งถือว่าเปน 
กฎหมายการแข่งขันทางการคาที่ถือกําเนิดเปนฉบับที่สองของโลกต่อจากกฎหมายการแข่งขันทาง
การคา ค.ศ.1889  ของประเทศแคนาดา หากพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของกฎหมายฉบับน้ีควบคู่
กับประวัติศาสตร์การก่อต้ังประเทศพบว่ามีความสอดคลองและสมเหตุสมผลกันกล่าวคือในยุคที่
สหรัฐอเมริกากําลังสรางประเทศอยู่น้ันพ่อคา นักธุรกิจ นายทุนทั้งหลายที่เปนเจาของปัจจัยการผลิต
ไดยายฐานการผลิตจากยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกาคนเหล่าน้ีนําทั้งเงินทุนและปัจจัยการผลิตติดตัวไป
ดวยย่อมทําใหไดเปรียบประชาชนทั่วไปและผูผลิตทองถิ่นเดิมที่ไม่มีปัจจัยการผลิต ในช่วงเวลา
ดังกล่าวเกิดการแข่งขันทางการคาที่ไม่เปนธรรมเกิดขึ้นมากมายเช่น การรวมตัวกันกําหนดราคาของ
ผูขายสินคาอุปโภคบริโภค เช่น นํ้าตาลและน้ํามัน และมีแนวโนมที่จะลุกลามไปยังสินคาอ่ืน ๆ  ดังนั้น 
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงบัญญัติกฎหมาย The Sherman Act  1890  การหามผูประกอบธุรกิจไม่ให
จํากัดการคาอย่างเสรีและหามการผูกขาดทางการคา ซึ่งต่อมาไดกลายเปนแม่แบบของกฎหมายการ
แข่งขันทางการคาย่อย ๆ อีกหลายฉบับเช่น the Clayton Act, the Robinson-Patman Act, และ 
the Federal Trade Commission Act เปนตน และที่สําคัญ The Sherman Act  ใหสิทธิเอกชน
ฟองรองไดโดยตรงในกรณีที่พบเห็นการผูกขาดหรือการใชอํานาจเหนือตลาดโดยไม่ตองรองเรียนผ่าน
หน่วยงานของรัฐ 
 

3.3  กฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศญี่ปุ่น (The Antimonopoly Act of  
      1947) 
 
  ประเทศญี่ปุนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เปนอันดับสามของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุนมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมต่อเนื่องหลังสงครามโลกครั้งที่
สองเปนตนมา เนื่องจากตองการปฏิรูปประเทศหลังสงครามทําใหทุก ๆ รัฐบาลของญี่ปุนเนนการ
พัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก การที่ญี่ปุนมีระบบเศรษฐกิจเสรทีนุนิยมมีส่วนส่งเสริมใหเกิดการแข่งขันทาง
การคาที่นํามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลส่งเสริมใหกลุ่มทุนในประเทศไดรับการ
พัฒนาต่อเนื่องทั้งการลงทุนในและนอกประเทศ องค์กรธุรกิจหลายแห่งพัฒนาจากบริษัทเอกชนใน
ประเทศเปนบรรษัทขามชาติ แมการพัฒนาเศรษฐกิจญี่ปุนจะมีผลดีทําใหเศรษฐกิจประเทศพัฒนาอยู่
ในลําดับตน ๆ ของโลก แต่การที่องค์กรธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องทําใหเกิดการผูกขาดจากองค์กร
ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จทางการคา  
 
 3.3.1  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดโครงสร้างองค์กรภายใต้กฎหมาย
แข่งขันทางการค้าของประเทศญี่ปุ่น  
  กฎหมายปองกันการผูกขาดของประเทศญี่ปุนมีที่มาจากการที่ญี่ปุนแพสงครามโลกครั้งที่สอง 
และถูกยึดโดยกองกําลังสัมพันธมิตร  ซึ่งภารกิจของกองกําลังสัมพันธมิตรที่สําคัญ คือ การทําให
เศรษฐกิจของญี่ปุนมีประชาธิปไตยมากข้ึน ไดแก่  การสลายกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เพียงไม่ก่ีบริษัทที่
ครอบงําเศรษฐกิจของญี่ปุน ซึ่งมีช่ือเรียกในภาษาญี่ปุนว่า Zai-Batsu โดยการออกกฎหมายปองกัน
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การผูกขาดโดยเอกชน และการรักษาการคาที่เปนธรรม (The Law  on The Prohibition of 
Private Monopoly and the Maintenance of Fair Trade) 78ในปี 1947และไดมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการการคาโดยธรรม (The Japanese Fair Trade Commission : JFTC) ขึ้นมาในปี
เดียวกัน เพ่ือมีหนาที่นํากฎหมายดังกล่าวไปปฏิบัติใหเกิดผล ภายใตการจัดองค์กรหน่วยงานของฝาย
บริหาร คณะกรรมการ JFTC  ของญี่ปุน ตกอยู่ภายใตสายงานบังคับบัญชาของสํานักนายกรัฐมนตรี 
แต่กฎหมายจัดต้ังไดมีหลักประกันความเปนอิสระ และมีอํานาจกึ่งตุลาการ และมีอํานาจกึ่งนิติบัญญัติ
ดวยซึ่งในปัจจุบัน สถานะขององค์กร JFTC เปลี่ยนไปโดยพระราชบัญญัติเปลี่ยนสถานะของ JFTC  
ใหเปนองค์กรที่อยู่ภายนอกการควบคุมของคณะรัฐมนตรี เพ่ือความเปนอิสระจากอํานาจทางการ
ปกครองและอํานาจทางการเมือง การจัดโครงสรางองค์กรภายใตกฎหมายแข่งขันทางการคาของ
ประเทศญี่ปุน ประกอบดวย 
   1)  คณะกรรมการการคาโดยธรรมของประเทศญี่ปุน (The Japanese fair trade  
commission : JFTC ) คณะกรรมการการคาโดยธรรมของประเทศญี่ปุน เปนองค์อิสระทางดาน
บริหาร ที่ถูกจัดต้ังขึ้นมาเพื่อบังคับใชกฎหมายปองกันการผูกขาดทางการคา ( The Anti-Monopoly 
Law) ใหบรรลุผล องค์กรคณะกรรมการการคาโดยธรรมของประเทศญี่ปุน บริหารงานโดยขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี และเปนองค์กรที่ไม่อยู่ในความควบคุมดูแลของคณะรัฐมนตรี จะเห็นว่าในทางการ 
คณะกรรมการการคาโดยธรรมของประเทศญี่ปุน เปนหน่วยงานที่อยู่ภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี แต่
ในความเปนจริงไม่มีหน่วยรัฐใดรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรี ทีจ่ะควบคุมแทรกแซงอํานาจการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการการคาโดยธรรมของประเทศญี่ปุนได คณะกรรมการการคาโดยธรรมของประเทศ
ญี่ปุนประกอบดวย ประธานคณะกรรมการ 1 คน และกรรมการ อีก 4 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน โดย
ประธานและคณะกรรมการนั้นจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิทางดานนิติศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ และมี
อายุไม่นอยกว่า 35 ปี ไดรับการแต่งต้ังจากนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา โดยตําแหน่งประธานคณะกรรมการตองไกรับความเห็นชอบจากมหาจักรพรรดิ มีวาระ
การดํารงตําแหน่งของประธานและกรรมการคราวละ 5 ปี ในขั้นตอนการแต่งต้ังอาจมีการแทรกแซง
ทางการเมืองไดบาง ในกระบวนการแต่งต้ังประธานและกรรมการดังกล่าว เมื่อการแต่งต้ังประธาน 
กรรมการและงบประมาณผ่านการพิจารณาของรัฐสภาญี่ปุนสิ้นสุดลงคณะกรรมการการคาโดยธรรมก็
เปนอิสระจากการเมือง แต่คณะกรรมการการคาโดยธรรมของประเทศญี่ปุนจะตองรายงานผลงานต่อ
รัฐสภาของญี่ปุนปีละครั้ง ซึ่งเปนกลไกการตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการการคาโดยธรรม
ของประเทศญี่ปุนและ อาจถูกทบทวนตรวจสอบคําตัดสินโยศาลยุติธรรมอีกคร้ังหนึ่ง 
  2)  ศาลยุติธรรมเปนองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรงในการบังคับใชกฎหมายปองกันการ  
ผูกขาดของประเทศญี่ปุนศาลยุติธรรมมีหนาที่ในการทบทวนคําตัดสินของคณะกรรมการการคาโดย
ธรรมเมื่อคณะกรรมการการคาโดยธรรมไดมีคําตัดสินออกมาแลว หากผูกระทําความผิดไม่พอใจคํา
ตัดสินของคณะกรรมการการคาโดยธรรมของประเทศญี่ปุน ก็สามารถยื่นฟองต่อศาลใหยกเลิกคําสั่ง
ไดภายใน 30 วัน นับจากวันที่คําสั่งนั้นมีผลใชบังคับ ต่อศาลสูงเมืองโตเกียว (The Tokyo High 

                                                            

  78 สุธีร์  ศุภนิตย์, “กฎหมายว่าดวยการปองกันการผูกขาดทางการคาและธุรกิจของประเทศญี่ปุน (ตอนที่ 
1),” วารสารนิติศาสตร์ 14, 3 (กันยายน 2527): 200. 
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Court) ได ศาลสูงเมืองโตเกียวเปนศาลยุติธรรมที่มีอํานาจสั่งยกคําตัดสินของคณะกรรมการการคา
โดยธรรม เมื่อศาลสูงมีคําพิพากษาแลวแต่คูก่รณียังไม่พอใจก็อาจจะฎีกาไปยังศาลฎีกาไดอีก 
 
 3.3.2  การป้องกันและการจัดทําเกณฑ์ผู้มีอํานาจเหนือตลาดของประเทศญี่ปุ่น 
          Antimonopoly Act 1947 กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผูมีอํานาจเหนือตลาดของ
ญี่ปุนใชส่วนแบ่งตลาดไม่ตํ่ากว่ารอยละ 50 ในทุกอุตสาหกรรม โดยไม่ไดประกาศเกณฑ์เฉพาะในแต่
ละธุรกิจอย่างในประเทศไทยพิจารณาควบคู่กับการศึกษาพฤติกรรมการมีอํานาจเหนือตลาดและ
บังคับใชควบคู่กับ 1) กฎหมายการทําสัญญารับช่วงต่อ79 เปนกฎหมายเฉพาะที่ออกมาเพื่อเปนการ
สนับสนุนนโยบายวิสาหกิจขนาดเล็ก การกําหนดการกระทําตองหามที่อาจเกิดขึ้นในการทําธุรกรรม
ระหว่างบริษัทคู่ทําสัญญา ซึ่งอาจเปนการฝาฝืนพฤติกรรมการใชสถานการณ์มีอํานาจต่อรองที่
เหนือกว่า โดยสัญญาที่ตกอยู่ภายใตบังคับของกฎหมายฉบับน้ีจะตองมีขนาดของทุน(capital) และ
ค่าธรรมเนียม (commission)ตามเกณฑ์ที่กําหนด และ 2) กฎหมายการใหของแถมและการโฆษณา
หลอกลวง80 มีวัตถุประสงค์เพื่อปองกันการชักจูงลูกคาดวยการใหของแถมที่ไม่สมเหตุผลและมี
ก า รทํา โ ฆษณาที่ ก่อใหเกิดการเขาใจผิดในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาและบริการซึ่งเปนการ
รักษาการแข่งขันที่เปนธรรมและปกปองผลประโยชน์ของผูบริโภคโดยรวม 

 Antimonopoly Act 1947 มาตรา 19 หามผูประกอบการมีพฤติกรรมที่มีลักษณะของการ 
คาที่ไม่เปนธรรม โดยพฤติกรรมที่ถือเปนการปฏิบัติทางการคาที่ไม่เปนธรรมตามมาตรา 2(9) รวมถึง
พฤติกรรม 6 กลุ่มดังนี้ (1) การเลือกปฏิบัติโดยปราศจากเหตุผลอันควร (Unreasonable 
Discrimination) (2) การกําหนดราคาที่ไม่สมเหตุสมผล (Unreasonable Price)  (3) การชักจูง 
ลูกคาดวยวิธีที่ไม่สมเหตุสมผล (Unreasonable Inducement) (4) การจํากัดโดยไม่เปนธรรม  
(Unjust Restriction) (4) การใชอํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of One’s Dominant 
Position) (5)การเขาไปแทรกแซงกิจการของคู่แข่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร (Unreasonable 
Inference in the Affairs of Competitor) 
       นอกจากนี้ใน มาตรา 6(1) ไดหามผูประกอบการภายในประเทศทําสัญญาระหว่าง
ประเทศซึ่งมีลักษณะของการคาที่ไม่เปนธรรม เช่น สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิต่างๆ (license 
agreement) ที่เปนการใชสิทธิเกินขอบเขตของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ไดรับการรับรองตาม
กฎหมาย เช่น ขอสัญญาที่หามทําการวิจัยและพัฒนา (R&D) ขอสัญญาหามส่งออกสินคา เปนตน 
นอกจากนี้ มาตรา 8(1)(v) ยังหามสมาคมการคา (Trade Association) บังคับใหผูประกอบการตอง
กระทําการอันมีลักษณะเปนการปฏิบัติทางการคาที่ไม่เปนธรรมอีกดวย ในปี 1982 ทาง JFTC ไดออก
ประกาศฉบับที่ 15 ซึ่งใหแนวทางการพิจารณาการปฏิบัติทางการคาที่ไม่เปนธรรมโดยระบุการกระทํา
ที่ถือเปนการปฏิบัติทางการคาที่ไม่เปนธรรมไวดังนี้81  
   1)  การเลือกปฏิบัติโดยปราศจากเหตุผลอันควร (Unreasonable Discrimination)  

                                                            

  79 Act against Delay in Payment of Subcontract Proceeds, Ect. to Subcontractors (1956) 

  80 Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representation (1962) 

  81 สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, เรื่องเดิม, หนา 1-2. 
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 ซึ่งประกอบไปดวยพฤติกรรม 5 กลุ่ม คือ 
 (1) การร่วมกันของผูประกอบการต้ังแต่สองรายขึ้นไปในการจํากัดการแข่งขัน

โดยการปฏิเสธที่จะทําธุรกรรมกับผูประกอบการรายอื่น (Collective Refusal to Deal)  
(2)  การปฏิเสธที่จะทําธุรกรรมกับผูประกอบการอื่นในลักษณะอื่นๆ (Other 

Refusals to Deal)  เช่น ผูผลิตสินคากําหนดราคาขายปลีกใหผูขายส่งหรือขายปลีกปฏิบัติตาม หาก
ผูขายส่งหรือขายปลีกรายใดไม่ปฏิบัติตาม ผูผลิตสินคารายนั้นก็จะปฏิเสธที่จะขายสินคาให การ
ปฏิเสธที่จะขายสินคาใหดังกล่าวถือเปนพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากมีผลสนับสนุนการกําหนด
ราคาขายปลีก  

(3)  การเลือกปฏิบัติทางดานราคา (Price Discrimination) โดยทั่วไปการต้ัง
ราคาสินคาหรือบริการที่แตกต่างกันย่อมไม่ถือว่าเปนความผิด เวนแต่จะกระทําเพ่ือจํากัดการแข่งขัน 

(4)  การเลือกปฏิบัติในการติดต่อธุรกิจ เช่น การเลือกปฏิบัติในวิธีการชําระเงิน 
การเลือกปฏิบัติในสมาคมการคา เช่น การบีบบังคับใหผูประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งออกจากสมาคม
การคา ซึ่งอาจส่งผลใหผูประกอบการรายนั้นประสบปัญหาในการดําเนินธุรกิจ 
    2)  การกําหนดราคาที่ไม่สมเหตุผล (Unreasonable Price) ซึ่งประกอบไปดวย
พฤติกรรม 2 กลุ่มดังต่อไปนี้82  

(1)  การต้ังราคาจําหน่ายตํ่ากว่าตนทุน (Sale Below Cost) โดยจะถือเปน 
ความผิดหากผูประกอบธุรกิจขายสินคาหรือบริการในราคาที่ตํ่ากว่าตนทุนมากและติดต่อกันนาน
พอสมควร 

(2)  การรับซื้อสินคาในราคาที่สูงเกินควร เช่น การซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูงเกิน 
ควรอันเปนอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการของผูประกอบธุรกิจรายอื่น 
   3)  การชักจูงลูกคาดวยวิธีที่ไม่สมเหตุสมผล (Unjust Inducement of  
Customers) ซึ่งประกอบไปดวยพฤติกรรม 2 กลุ่มดังต่อไปนี้ 

(1) การหลอกลวง (False Inducement) เช่น การโฆษณาสินคาหรือบริการ 
ดวยขอความที่เปนเท็จ 

(2) การใหรางวัลที่ไม่สมเหตุสมผลเพ่ือชักจูงลูกคา (Sale with Excessive  
Premium) 

(3) การบังคับขายพ่วง (Tie-In Sale)   
   4)  การจํากัดที่ไม่เปนธรรม (Unjust Restriction) ซึ่งประกอบไปดวยพฤติกรรม 3 
กลุ่มดังต่อไปนี้ 
 (1)  การทําขอตกลงจํากัดสิทธิ (Exclusive Dealing) คอืการทําความตกลงที่ 
คู่สัญญาฝายที่มีอํานาจต่อรองต่ํากว่าตองยอมรับเง่ือนไขที่จะไม่ทําธุรกรรมกับคู่แข่งขันของคู่สัญญาที่
มีอํานาจต่อรองสูงกว่า เช่น ผูผลิตสินคาบังคับใหตัวแทนจําหน่ายสินคาของตนตองยอมรับเง่ือนไขที่
จะไม่ขายสินคาของบริษทัคู่แข่ง 
        (2)  การกําหนดราคาขายปลีก (Resale Price Maintenance)  

                                                            

  82 เรื่องเดียวกัน, หนา 2-5. 
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        การจํากัดเขตจําหน่ายในแนวตั้งและจํากัดเกี่ยวกับลูกคา (Vertical Territorial 
and Customer Restriction) 
   5)  การใชอํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of Dominant Position) 
 
 
 
   6)  การเขาไปแทรกแซงกิจการของคู่แข่งโดยปราศจากเหตุผลอันควร  
(Unreasonable Interference in the Affairs of Competitor) 
        (1)  การเขาแทรกแซงธุรกิจของคู่แข่ง (Interference with the Business 
Activities of a Competitor) 
        (2)  การทําใหเกิดความวุ่นวายภายในบริษัทคู่แข่ง (Internal Disruption of a 
Competitive Company) 
 กรณีตัวอย่างเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดของประเทศญี่ปุนปรากฏในผลการพิจารณาคดี
ผูกขาดทางการคา ดังนี้ 
   1)  กรณี Yonex Corporation  
                       ประเด็นบริษัท Yonex83 ผูผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์กีฬาแบดมินตันรายใหญ่  
ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมทางการคาที่ไม่เปนธรรม กรณีใชอํานาจเหนือตลาดกีดกันการเขาสู่ตลาดของผู
นําเขาลูกแบดมินตันที่ผลิตจากขนนกเปดนํ้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาถูกกว่า   โดย Yonex มีพฤติกรรม 
3 ลักษณะคือ    

(1) Yonexจะไม่ยอมใหการสนับสนุนการแข่งขันร่วม (Co-sponsor) กับผูนําเขา    
(2)  Yonex หามมิใหผูคาปลีกที่ขายสินคาของตนขายสินคาของผูนําเขา และหามมิ

ใหรานคาปลีกของตนแสดงชื่อบน Website ของผูนําเขา   
(3)  Yonex ออกสินคาลูกแบดมินตันใหม่ ซึ่งมีราคาใกลเคียงกับสินคานําเขา เพ่ือ

เจาะขายเฉพาะรานคาปลีกที่จาํหน่ายลูกแบดมินตันนําเขา  
         การพิจารณาของ  JFTC  เห็นว่าการกระทําของบริษัท Yonex เปนการกีดกันการ
แข่งขันของผูประกอบการรายใหม่และจํากัดการแข่งขัน เปนพฤติกรรมที่ไม่เปนธรรมทางการคา ฝาฝืน
มาตรา 19 ของกฎหมายปองกันการผูกขาด จึงมีคําสั่งให Yonex หยุดพฤติกรรมดังกล่าว และหามกระทํา
พฤติกรรมในลักษณะเช่นนี้อีก 
   2)  กรณี Mr. Max Corporation 
                             ประเด็นบริษัท Mr Max84 เปน Discount Store รายใหญ่เปนอันดับสองในประเทศ
ญี่ปุน  ถูกกล่าวหาว่าใชอํานาจเหนือตลาดต่อรองหรือเอาเปรียบ Suppliers ดังนี้      

      (1)  เรียกรองส่วนลดคืนกําไร (Rebates)จาก Suppliers เกินกว่าที่ไดตกลงกันไว   
                                                            

83
 สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการคา กระทรวงพาณิชย์, การอบรมครั้งที่ 1 เรื่อง  Unfair 

Trade Practices, (กรุงเทพมหานคร: องค์การสหประชาชาติ, 2548), หนา 25-27 
84 เรื่องเดียวกัน, หนา 11. 
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       (2)  คนืสินคาบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีเหตุอันควร   
       (3)  บังคับให Supplier ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานให Mr Max  โดยเง่ือนไขดังกล่าวไม่
อยู่ในขอตกลง 
            การพิจารณาของ JFTC เห็นว่าการกระทําของบริษัท Mr  Max  ใชสถานะการเปนผูมี
อํานาจเหนือตลาดต่อรอง Supplier  ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไม่เปนธรรมทางการคา ฝาฝืน มาตรา 19 ของ
กฎหมายปองกันการผูกขาด และมีคําสั่งให   Mr. Max หยุดพฤติกรรมดังกล่าว และหามกระทําพฤติกรรมใน
ลักษณะเช่นนี้อีก 
 
  3.3.3 แนวทางการวางเกณฑ์การควบรวมกิจการของประเทศญี่ปุ่น 
  กฎหมายปองกันการผูกขาดของญี่ปุนไดบัญญัติเกี่ยวกับการควบและรวมกิจการไวในมาตรา 
9 ถึงมาตรา 18 ซึ่งถือเปนมาตรการปองกันไม่ใหเอกชนมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีอํานาจทางเศรษฐกิจ
เพ่ิมขึ้นจนสามารถผูกขาดหรือจํากัดการแข่งขันได โดยมีการปองกันตามกฎหมาย 
ดังนี้คือ85 
   1)  การหามธุรกิจถือหุนของบริษัทอ่ืนและควบคุมบริษัทอ่ืน หรอืหามมีบริษัท 
โฮลด้ิง (มาตรา 9(1)) 
   2)  การหามบริษัทซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน เขาไปถือหุนของบริษัทอ่ืนมากจนทําให
เกิดการรวมอํานาจทางเศรษฐกิจจนเกินไป (มาตรา 9(2)) 
   3)  การหามบริษัทเขาไปถือหุนของบริษัทอ่ืนแลวทําใหเกิดการจํากัดการแข่งขันใน 
ตลาดเปนอย่างมาก (มาตรา 10(1)) แนวทางการพิจารณา (Guideline) ของญี่ปุนเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ 
การกระทําดังกล่าวจะผิดกฎหมายหากมีการถือหุนมากจนสามารถควบคุมบริษัทอ่ืนได โดยการเขาไป
ถือหุนมีผลในการจํากัดการแข่งขันในตลาดอย่างมาก ประกอบดวย 
    (1)  การเขาไปถือหุนมากกว่ารอยละ 50 ของหุนที่ออก (Outstanding  
Stocks) 
    (2)  การที่บริษัทที่ถูกซื้อกลายเปนบริษัทในเครือ (Related Company)  
ตามความหมายของกฎว่าดวยรายงานทางการเงิน (Rules on Financial Statement) ของ
กระทรวงการคลัง 
    (3)  การซื้อหุนมากกว่ารอยละ 10 แต่นอยกว่ารอยละ 25 ของหุนที่ 
ออกจําหน่ายจนกลายเปนผูถือหุนรายใหญ่ที่สุด หรือบริษัทที่ซื้อหุนกับบริษัทถูกซื้อหุนมีการแข่งขัน
กันในทางธุรกิจ 
     (4)  การหามบริษัทรวมกิจการ (Merger) กับบริษัทอ่ืนหากการรวมกันนั้น 
ทําใหเกิดการลดการแข่งขันในตลาดเปนอย่างมาก  ตลอดจนหามรวมกิจการโดยการปฏิบัติทางการคา
ที่ไม่เปนธรรม (มาตรา 15(1)) ทั้งนี้ หากตองการรวมกิจการจะตองยื่นคํารองขอรวมกิจการเพื่อให 
JFTC พิจารณาก่อน  
 

                                                            

   85 เรื่องเดียวกัน, หนา 11. 
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  3.3.4  การมีส่วนร่วมของเอกชนและการคุ้มครองผู้บริโภคในกฎหมายป้องกันการผูกขาด
ของประเทศญี่ปุ่น 
 กฎหมายการแข่งขันทางการคาของประเทศญี่ปุน มีการบังคับใชกฎหมายโดยภาคเอกชนดวย 
กฎหมายใหสิทธิแก่บุคคลท่ีเสียผลประโยชน์หรืออาจตองเสียผลประโยชน์ของตนไปจากการกระทําที่
ฝาฝืนกฎหมายในกรณีการปฏิบัติที่ไม่เปนธรรมทางการคาโดยกฎหมายกําหนดว่าการฟองเรียก
ค่าเสียหายจะตองเปนการกระทําเฉพาะการกระทําที่ผูกขาด การจํากัดทางการคาที่ไม่เปนธรรม หรือ
การปฏิบัติที่ไม่เปนธรรมจึงจะนําเขาสู่ศาลโตเกียวอันเปนศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีได86แต่
อํานาจฟองคดีเรียกค่าเสียหายของโจทก์จะมีขึ้นก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามีคําตัดสินของคณะกรรมการ
การคาโดยธรรม แลวว่าจําเลยกระทําความผิดและคําตัดสินนั้นถึงที่สุดแลว และโจทก์ตองตองนําสืบ
ใหไดว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําผิดของจําเลยกับความเสียหายที่โจทก์ไดรับดวย 
  นอกจากกฎหมายปองกันการผูกขาด 1947 แลว ญี่ปุนยังออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
แข่งขันทางการคาที่สําคัญอีกฉบับซึ่งรับผิดชอบโดย JFTC คือกฎหมายปองกันการจ่ายเงินล่าชาใน
การรับช่วงการผลิต (Act Against Delay in Payment of Subcontract Proceeds, etc to 
Subcontractors 1956) ซึ่งไดรับการแกไขปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี 1973 หรือเรียกกันว่า “กฎหมายการ
รับจางผลิต” (Subcontract Act 1956) กฎหมายฉบับน้ีมีจดุประสงค์ในการปองกันการจ่ายเงินลาชา
ในกระบวนการรับช่วงการผลิต เพ่ือสรางความเปนธรรมระหว่างผูว่าจาง (Parental Entrepreneur) 
และผูรบัจางผลิต (Subcontractor)87 โดยกําหนดว่าการจ่ายเงินใหผูรับจางผลิตจะตองกระทําภายใน 
6 วันหรือเร็วที่สุดเท่าที่จะเปนไปไดนับจากวันที่ผูจางไดรับงานที่เสร็จเรียบรอยจากผูรับจาง88 
นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดพฤติกรรมที่ผูว่าจางหามกระทํา คือ หามผูว่าจางผลิตปฏิเสธงานจาก
ผูรับจางการผลิตโดยปราศจากเหตุผลอันควร หามผูว่าจางผลิตปฏิเสธการจ่ายเงินใหกับผูรับจางการ
ผลิต หามผูว่าจางลดค่าจางลงโดยปราศจากเหตุผลอันควร เปนตน89 
  สรุป  

กฎหมายแข่งขันทางการคาของญี่ปุน The Antimonopoly Act of 1947 บัญญัติขึ้นในปี 
1947 ซึ่งเปนเวลาสองปีนับต้ังแต่ญี่ปุนประกาศยอมแพสงครามโลกคร้ังที่สอง ผูวิจัยมีความเห็นต่อ
ที่มาของกฎหมายปองกันการผูกขาด 1947 เปนสองประเด็น คือ1) กฎหมายดังกล่าวไดรับอิทธิจาก
สหรัฐอเมริกาสืบเนื่องจากหลังพ่ายแพสงครามประเทศญี่ปุนอยู่ภายใตการจัดระเบียบการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายของสหรัฐอเมริกา เพราะแมแต่รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุนหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองก็อาศัยตนร่างและแนวคิดจากสหรัฐอเมริกา 2) เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวแมว่า
ญี่ปุนจะไดรบัความเสียหายจากสงครามแต่ก็ไม่ไดเสียหายหมดทั้งประเทศ ปัจจัยการผลิตและเจาของ
ทุนหรือนายทุนบางส่วนก็ยังคงอยู่ไม่ไดถูกทําลายไปดวย หากไม่มีกฎหมายปองกันการผูกขาดแลว
ย่อมทําใหเจาของทุนหรือนายทุนที่เหลืออยู่ใชอํานาจเหนือตลาดบิดเบือนการแข่งขันทางการคาและ
                                                            

  86 Article 84(1) of  The Antimonopoly Act of 1947. 

  87 Article 1 of Subcontract Act 1956.  

  88 Article 2-2 of Subcontract Act 1956.  

  89 Article 4 of Subcontract Act 1956.  
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เกิดตลาดผูกขาดขึ้นมาได ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีของกฎหมายพบว่าไดมีการบังคับใชในกรณีการ
แข่งขันทางการคาที่ผูกขาดของผูประกอบการญี่ปุนแลวหลายรายซึ่งผูวิจัยเห็นว่ากฎหมายนี้มีความ
ชัดเจนดานตัวบทขอบัญญัติและการบังคับใช 
 

3.4  กฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Competition Act 
of Singapore 2009) 
 
 3.4.1 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดโครงสร้างองค์กรภายใต้กฎหมาย
แข่งขันทางการค้าของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
    ในปี 2003 ก่อนหนาที่สิงคโปร์จะมีกฎหมายแข่งขันทางการคา แต่เดิมน้ันไม่ไดมีกฎหมาย
แข่งขันทางการคาดวยเหตุผลคือ ประเทศสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ตองมีการแย่งชิงสําหรับ
การผลิตและจําหน่ายสินคา การจําหน่ายสินคาและบริการสําหรับประชาชนในสิงคโปร์จะเนนการ
นําเขาจากต่างประเทศ และสาเหตุสําคัญที่สิงคโปร์ยังไม่เห็นความสําคัญของกฎหมายการคาคือสิงค์
โปร์มีกฎหมายคุมครองอย่างเด็ดขาดในธุรกิจที่ไม่ยอมใหมีการแข่งขัน ไดแก่ ธุรกิจพลังงานและการ
สื่อสาร90 รัฐบาลสิงคโปร์จะควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจพลังงานและการสื่อสารโดยผ่านกระทรวง
การคาและอุตสาหกรรม ขณะที่การแข่งขันในธุรกิจอ่ืน ๆ นอกเหนือจากธุรกิจพลังงานและการสื่อสาร
จะอยู่ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการการแข่งขันของสิงคโปร์ (Completion Commission 
of Singapore - CCS) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนดวยกันเช่นประเทศไทยธุรกิจ
พลังงานและการสื่อสารถือเปนธุรกิจที่เปดการแข่งขันเสรี  ดังนั้น หากจะวิเคราะห์ถึงการปองกัน
ผลประโยชน์ทับซอนการปองกันผลประโยชน์ทับซอนใหประเทศสิงคโปร์ทางการคาจึงเกิดการ
ตรวจสอบเพื่อปองกันเปนสองแนวทางคือ 1) การปองกันผลประโยชน์ทับซอนจากธุรกิจพลังงานและ
การสื่อสารของกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม และ 2) ผลประโยชน์ทับซอนธุรกิจอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือธุรกิจพลังงานและการสื่อสาร  
  การปองกันผลประโยชน์ทับซอนของรัฐมนตรีที่กํากับกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม และ
กรรมการการแข่งขันทางการคาที่แต่งต้ังโดยรัฐมนตรีจะใชกระบวนการทางรัฐสภา เช่น  การแสดง
บัญชีทรัพย์สินก่อนและหลังรับตําแหน่ง และภายใตกฎหมาย The Prevention of Corruption Act 
of Singapore 1960 Amended 200291 รัฐมนตรีและกรรมการการแข่งขันทางการคาในฐานะที่เปน
เจาหนาที่รัฐตองละเวนการปฏิบัติดังนี้ รับเงิน หรือสิ่งของ เงินกู ค่าจาง รางวัล นายหนา หรือ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเปนสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์จากเอกชนและบุคคลภายนอกโดยไม่
มีเหตุผลอันควร โดยพฤติกรรมแห่งผลประโยชน์ทับซอนตามกฎหมาย The Prevention of 
Corruption Act of Singapore 1960 Amended 2002 กําหนดพฤติกรรมเปนดังนี้ ก) ใชอํานาจ
หนาที่หรืออิทธิพลเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ข) ใชทักษะความรูที่ตนมีในฐานะที่เปน
                                                            

  90 Ministry of Trade and Industry of Singapore, Competition Act, Retrieved  September 1, 

2013 from http://www.mti.gov.sg/legislation/Pages/Competition%20Act.aspx  

  91 The Prevention of Corruption Act of Singapore 1960 amended 2002. 
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รัฐมนตรีหรือเจาหนาที่ของรัฐแสวงหาผลประโยชน์หรือปองกันความสูญเสียแก่ผูเกี่ยวของของตนเอง
ทางธุรกิจเพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชน์ตอบแทน  
   ปี 2003 คณะกรรมการเศรษฐกิจไดเสนอต่อรัฐสภาว่าควรจะมีกฎหมายแข่งขันทางการคาขึ้น 
ซึ่งเปนที่มาของกฎหมายแข่งขันทางการคาของสิงคโปร์ Competition Act 2004 ซึ่งต่อมาไดพัฒนา
มาเปน Competition Act 2009 โดยมีคณะกรรมการการแข่งขันของสิงคโปร์ (Completion 
Commission of Singapore - CCS) เปนผูกํากับดูแล อย่างไรก็ดี ธุรกิจพลังงานและการสื่อสารยัง
ถือเปนธุรกิจที่หามแข่งขันโดยกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมทําหนาที่กํากับดูแลอยู่ต่อไป ส่วน
คณะกรรมการการแข่งขันของสิงคโปร์ (Completion Commission of Singapore - CCS) ก็จะ
กํากับดูแลการแข่งขันทางการคาอ่ืน ๆ นอกเหนือธุรกิจพลังงานและการสื่อสาร ทั้งนี้  กฎหมาย
แข่งขันทางการคาฉบับใหม่คือ Competition Act of Singapore 2009    มีผลใชบังคับต้ังแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 โดยใชกฎหมายการแข่งขันของ สหราชอาณาจักร (UK Competition Act 
1998) เปนตนแบบ92 คณะกรรมการการแข่งขันของสิงคโปร์ (Completion Commission of 
Singapore - CCS)  เปนองค์กรตามกฎหมาย ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่
นอยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสิบหกคนที่รัฐมนตรีแต่งต้ัง93 คณะกรรมการการแข่งขันของสิงคโปร์ 
(Completion Commission of Singapore - CCS) มีปรัชญาในการบริหารและบังคับกฎหมายการ
แข่งขันทางการคาว่าวัตถุประสงค์ของนโยบายและกฎหมายการแข่งขันมีเพ่ือประกันว่าตลาดมีและ
ยังคงมีการแข่งขันโดยการคุมครองกระบวนการแข่งขัน (Competitive Process) เนื่องจาก
กระบวนการแข่งขันทําใหผูบริโภคมีอํานาจเลือกไปใชผลิตภัณฑ์หรือผูใหบริการหนาใหม่ ดวยเหตุผล
ดังนี้94  
    1)  การแข่งขันจะส่งผลใหมีการผลิตและการบริโภคเพ่ิมขึ้น เพราะการแข่งขันทําให 
ผูบริโภคไดรับประโยชน์มากขึ้น ที่สําคัญคือทําใหมั่นใจว่าชุมชนธุรกิจจะมีพลวัตรเพื่อตอบสนองความ
ตองการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  
    2)  การแข่งขันก่อใหเกิดประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งผูผลิตจะ 
แสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดในการผลิตสินคาและบริการดวยตนทุนที่ตํ่าลง ทําใหผูผลิตที่มีประสิทธิภาพ
และมผีลิตภาพที่ดีเท่าน้ันที่อยู่ในตลาดได ซึ่งส่งผลใหเศรษฐกิจดีขึน้และเพิ่มประสิทธิภาพ  
    3)  การแข่งขันช่วยผลักดันใหเกิดนวัตกรรม เพราะการแข่งขันไม่เปนแต่เพียง 
รากฐานของการคุมครองผูบริโภคเท่าน้ัน แต่ยังเปนแรงจูงใจใหธุรกิจกาวไปขางหนาเมื่อตองแข่งขัน
กับผูอ่ืน และจะทําใหเกิดความคิด บริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูประกอบการ
หนาใหม่มีหนทางเขาสู่ตลาดไดง่าย ซึ่งทาทายผูประกอบการเดิมที่อยู่ในตลาดใหตองรักษาตําแหน่ง
ของตนไว และกระตุนเราใหธุรกิจมพีลวัตรและนวัตกรรมมากขึ้น ส่งผลใหธุรกิจเขมแข็งอยู่ตลอดเวลา  
    4)  การแข่งขันจะผลักดันใหมีการปรับโครงสรางในภาคธุรกิจที่ขาดการแข่งขัน  

                                                            

  92 สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มาตรการส่งเสริมการลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), หนา 248. 

  93 Competition Act 2009 Chapter 50 B. 

  94 Competition Act 2009 Chapter 50 B. 
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เพราะทรัพยากรจะไหลเวียนไปสู่ธุรกิจที่มกีารแข่งขันซึ่งจะช่วยใหการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  
  ทั้งนี้ มีขอสังเกตคือคณะกรรมการการแข่งขันของสิงคโปร์ไดรับการแต่ต้ังจากรัฐบาลทําให
พบว่าองค์กรนี้ไม่ใช่องค์กรอิสระแต่เปนองค์กรภายใตการกํากับของรัฐบาลเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน
ของรัฐ ดังนั้น การปองกันผลประโยชน์ทับซอนในสิงคโปร์จะใชกฎหมาย Singapore's Anti-
Corruption Laws ซึ่งเปนกฎหมายที่บังคับใชกับขาราชการและนักการเมืองของสิงคโปร์ 
 
 3.4.2  การป้องกันและการจัดทําเกณฑ์ผู้มีอํานาจเหนือตลาดของประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 
  การจัดทําเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดและการใชอํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of 
Dominance) ของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ใชเกณฑ์การมีอํานาจเหนือตลาดจากยอดขายหรือส่วน
แบ่งตลาดที่เกินรอยละ 30 โดยเฉลี่ย95 และวิเคราะห์พฤติกรรมในตลาดร่วมดวย ทั้งนี้มีขอยกเวนตาม
เง่ือนไขของมาตรา 47 ของCompetition Act 2009 Chapter 50 B96 กล่าวคือหากผูผลิตกลายเปน
ผูมีอํานาจเหนือตลาดโดยความสามารถดานการผลิตทําใหเกิดการประหยัดต่อขนาด(Economies of 
scale) การคนคิดนวัตกรรมใหม่ และประสบความสําเร็จจากการบริหารจัดการสิ่งเหล่าน้ีไม่นับว่าเปน
การเปนผูมีอํานาจเหนือตลาด แต่หากมีพฤติกรรมแทรกแซง ปกปองธุรกิจของตนเองในลักษณะที่
ต่อตานการคาเสรีจะถือว่าเปนผูมีอํานาจเหนือตลาดทันที 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการการแข่งขันของสิงคโปร์ (Completion Commission of Singapore - 
CCS)มีหนาที่บริหารและบังคับการตามกฎหมายนี้ตามมาตรา 34 ของ Competition Act 2009  

Chapter 50 B. บทบัญญัติภาค 3 ไดกําหนดการกระทําที่ตองหาม 3 ประการ คือ97 (1) ความตกลง
การตัดสินใจและการปฏิบัติที่ต่อตานการแข่งขัน (Anti-Competitive Agreements, Decisions 
and Practices) (2) การใชอํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of A Dominant Position)  และ 
(3) การควบรวมที่ทําใหการแข่งขันลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (Mergers Which Substantially Lessen 
Competition) และกาํหนดพฤติกรรมการมีอํานาจเหนือตลาดดังนี้98 

1) การกําหนดราคาตายตัว   
   ผูประกอบการในตลาดรวมตัวกันกําหนดราคาสินคาและบริการไม่ว่าจะเปน 
ทางตรง เช่น กําหนดราคาเดียวเปนเวลานาน หรือทางออม เช่น ใหส่วนลดและเครดิตการขายกับ
ลูกคาที่เหมือน ๆ กันจนไม่เกิดการแข่งขันที่แทจริงในตลาด 
                                                            

  95 Completion Commission of Singapore, Anti-Competitive Agreements, Retrieved 

September 3, 2013 from http://www.ccs.gov.sg/content/ccs/en/Anti-Competitive-Behaviour / Anti 

CompetitiveAgreements.html  

  96 Competition Act 2009 Chapter 50 B Section 47. 

  97 Competition Act 2009 Chapter 50 B section 34 Agreements, etc., preventing, restricting 

or distorting competition. 

  98 Completion Commission of Singapore, op.cit, p 45.   
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2) การสรางเครือข่ายธุรกิจเพ่ือประมูลงาน 
   เปนการตกลงกันเองระหว่างผูประกอบการในตลาดว่าเมื่อประมูลงานกับภาครัฐผูใด
ควรจะเปนผูชนะการประมูลงานและใครควรจะเปนผูสนับสนุน เช่น เมื่อมีผูประมูลงานไดพบว่าคู่แข่ง
ขันในการประมูลกลายมาเปนผูทําสัญญารับช่วงงาน(sub-contracts) อีกทอดหนึ่ง 

3) กําหนดส่วนแบ่งตลาด  
   ผูประกอบการขายสินคาและบริการเฉพาะกลุ่มลูกคาโดยไม่ไดใหความสําคัญกับ
ตลาดโดยรวมทําใหประชาชนทั่วไปไม่สามารถหาซื้อสินคาและบริการน้ัน ๆ ได เนื่องจากตองเปน
ลูกคาเฉพาะกลุ่มที่ผูประกอบการไดคัดเลือกไว หรือเรียกว่าผลิตขึ้นมาเพื่อขายกับสมาชิกทั้งที่สินคา
น้ันควรจะเปนสินคาสาธารณะที่ทุกคนเขาถึงได  

4) การควบคุมคุณภาพสินคา 
   ผูประกอบการรวมตัวกันควบคุมคุณภาพสินคาและบริการไม่ใหสูงเกินไป เพ่ือ
กระตุนใหประชาชนหันไปบริโภคสินคาตัวอ่ืนๆ ของตนเองที่มีคณุภาพสินคาดีกว่าแต่ราคาสูงกว่า 
   แมประเทศสิงคโปร์จะมีกฎหมายควบคุมการผูกขาด กําหนดเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือ
ตลาด การควบรวม แต่กฎหมายสิงคโปร์ก็เปดช่องใหตีความว่าพฤติกรรมของผูมีอํานาจเหนือตลาดก็
ไม่ไดแสดงว่าจะตองเปนการผูกขาดเสมอไปจนกว่าจะไดมีการพิสูจน์จนแน่ชัดเสียก่อน 
 
 3.4.3  แนวทางการวางเกณฑ์การควบรวมกิจการของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  การควบรวมกิจการปรากฏในมาตรา 54 (Mergers)99 ของ Competition Act 2009 ว่าดวย
การควบรวมมีใจความสําคัญว่า หากเจาของธุรกิจตองการควบรวมกิจการกันกับธุรกิจอ่ืน ๆ เมื่อควบ
รวมแลวจะตองไม่อยู่ภายใตการบริหารหรือมีเจาของเปนบุคคลเดียวกันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออม 
หรือเมื่อควบรวมกันแลวกลายเปนผูมีอํานาจเหนือตลาด อย่างไรก็ดี ประเทศสิงคโปร์เปนประเทศที่มี
ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมที่เขมขนทําใหปรัชญาของกฎหมายแข่งขันทางการคาที่ต่างจากประเทศอื่น ๆ 
กล่าวคือ แมว่าจะเกิดการควบรวมกิจการแต่คณะกรรมการการแข่งขันของสิงคโปร์ (Completion 
Commission of Singapore : CCS) ก็ไม่จําเปนตองเขาไปตัดสินว่าเปนการผูกขาดเสมอไป คณะ 
กรรมการการแข่งขันฯ จะวิเคราะห์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย เช่น100 การควบรวมทําให
คุณภาพการผลิตดีขึ้นแมว่าราคาสินคาจะเพื่อขึ้นมาบางแต่แลกมาดวยคุณภาพสินคาที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
แทนที่ผูประกอบการขนาดเล็กจะแข่งขันกันเองดวยสินคาราคาถูกและไม่มีคุณภาพ หรือ ควบรวมกัน
แลวก็ยังมีสินคาในตลาดอื่นๆ หลากหลายใหผูบริโภคไดเลือกซื้อไม่ไดมีผูกขาดหลังการควบรวม เปน
ตน หากการควบรวมแลวเกิดการผูกขาดคณะกรรมการการแข่งขันของสิงคโปร์จะประเมิน
สถานการณ์ก่อนเขาดําเนินการดําเนินคดี เช่น (1) วิเคราะห์โอกาสที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ (2) ความรายแรงของการควบรวม (3) ความสําคัญในการขัดขวางไม่ใหมีการควบ

                                                            

  99 Competition Act 2009 Chapter 50 B section 54 Mergers. 

  100 Completion  Commission at Signapore, Mergers, op. cit., p. 105. 
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รวมขึ้นอีก (4) ทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินการ (5) ความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจในการเขา
แทรกแซง101 
 
  3.4.4  การมีส่วนร่วมของเอกชนและการคุ้มครองผู้บริโภคในกฎหมายป้องกันการผูกขาด
ของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
   สิงคโปร์มสีมาคมคุมครองผูบริโภคแห่งสิงคโปร์ (Consumers Association of  
Singapore) มีสถานะเปนองค์กรเอกชน102 ทาํหนาที่รับเรื่องรองเรียนการแข่งขันทางการคาที่ไม่เปน 
ธรรมจากประชาชนและส่งเสริมการคาที่เปนธรรมกับทุกฝาย ทาํหนาที่สรางความเปนธรรมใหกับ 
ประชาชนเรื่องราคาสินคาและบริการ คุณภาพสินคา  โดยแยกเร่ืองรองเรียนระหว่างผูบริโภคกับ
องค์กรธุรกิจ (Consumer-To-Business Disputes) นักท่องเที่ยวกับองค์กรธุรกิจ  (Tourist-To-
Business Disputes) และองค์กรธุรกิจกับองค์กรธุรกิจ (Business-To-Business Disputes) อย่างไร
ก็ดี ดวยสถานะที่เปนองค์กรเอกชนทําใหสมาคมคุมครองผูบริโภคแห่งสิงคโปร์ไม่มีอํานาจและไม่
สามารถบังคับใชกฎหมายไดดวยตนเองทําใหการคุมครองประชาชนและส่งเสริมการคาที่เปนธรรมทํา
ไดเพียงเรื่องราวเล็ก ๆ นอย ๆ เท่าน้ัน การสืบสวนสอบสวนในเชิงลึกเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เปน
ธรรมยังคงเปนหนาที่ของคณะกรรมการการแข่งขันของสิงคโปร์ซึ่งเปนผูบังคับใชกฎหมายแข่งขัน
ทางการคาของสิงคโปร์ Competition Act 2009 

สรุป  
 ประเทศสิงคโปร์กําหนดใหธุรกิจพลังงานและการสื่อสารซึ่งในประเทศอื่น ๆ ถือเปนธุรกิจที่
แข่งขันเสรี ใหเปนกิจการที่ควบคุมโดยรัฐบาล และธุรกิจนอกเหนือจากนี้ใหเปนธุรกิจที่ใหเอกชน
แข่งขันกัน รัฐบาลสิงคโปร์ไดบัญญัติกฎหมายแข่งขันทางการคา Competition Act 2004 และแกไข
เพ่ิมเติมเปน Competition Act 2009 Chapter 50 B เปนที่น่าสังเกตว่ากฎหมายแข่งขันทางการคา
ของสิงคโปร์ คือ Competition Act 2009 Chapter 50 B นับต้ังแต่ฉบับแรกถึงปัจจุบันซึ่งมีผลใช
บังคับต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 เหตุใดกฎหมายนี้จึงเพิ่งจะบัญญัติและประกาศใชใน
ประเทศสิงคโปร์ ทั้ง ๆ ที่ประเทศนี้เปนประเทศพัฒนาแลวและเปนศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญมา
เปนเวลานาน ประเด็นนี้ผูวิจัยมีความเห็นว่าประเทศสิงคโปร์มีระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมที่มีตลาด
สมบูรณ์ อีกทั้งธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ส่วนใหญ่เปนธุรกิจบริการ เช่น ดานการเงิน การธนาคาร การ
ลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน เช่น ตลาดเงินตลาดทุน  ซึ่งอยู่ภายใตกฎของการซื้อขายของการคาเสรี
ขององค์การการคาโลก (WTO) และเงื่อนไขการคาเสรีที่สิงคโปร์ไดตกลงไวกับแต่ละประเทศ ซึ่งมีการ
ตรวจสอบกันเองระหว่างประเทศอยู่แลว ทําสิงคโปร์สามารถทุ่มเทศักยภาพของรัฐไปยังการควบคุม
การแข่งขันทางการคาดานอ่ืน ๆ ไดอย่างเต็มที่ โดยบังคับใชกฎหมายแข่งขันทางการคาเฉพาะการ
ผลิตและการนําเขามาขายในประเทศ โดยควบคุมไม่ใหมีราคาสูงเกินความเปนจริงกําหนดไม่ให
ผูประกอบการมีอํานาจเหนือตลาดมากกว่ารอยละ 30 ซึ่งสิงคโปร์เปดกวางใหผูประกอบการสามารถ
ลงทุนไดอย่างเสรีทั้งคนสิงคโปร์เองและนักลงทุนต่างชาติทําให  มีผูประกอบการหลายรายแข่งขันกัน

                                                            

  101 สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เรื่องเดิม, หนา 248. 

  102 Consumers Association of Singapore, op. cit., p. 86.  
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เสรีจึงไม่มีผูประกอบการรายใดกําหนดราคาขายในประเทศได สาเหตุหลักที่สิงคโปร์บัญญัติกฎหมาย
น้ีน่าจะมาจากการรองรับเง่ือนไขของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ที่เปดเสรีการเคลื่อนยาย
แรงงาน เงินทุน การคาการขนส่งไดเสรี สิงคโปร์อาจจะปองกันการไหลเขาของแรงงานและเงินทุนที่
มากเกินควบคุม  
 

3.5  กฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศไทย 
 
  ไทยเปนประเทศแรกในอาเซียนที่มีการตรากฎหมายแข่งขันทางการคาที่สมบูรณ์แบบ คือ 
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 ซึ่งมีบทบัญญัติที่ครบถวนในการปองกันพฤติกรรม
ที่ เปนการจํา กัดหรือกีดกันการแข่งขันที่ เปนมาตรฐานสากลก่อนหนา น้ันประเทศไทยมี 
พระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ 2522 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
คุมครองผูบริโภคจากภาวะเงินเฟอ (Inflationary Pressure) อันเกิดจากวิกฤตราคาน้ํามันโลกครั้งที่
สอง สาระสําคัญของกฎหมายคือการหามพฤติกรรมที่เปนการผูกขาดหรือการตกลงร่วมกันเพื่อจํากัด
การแข่งขัน (Collusive Practices) ซึ่งจะนําไปสู่การกําหนดราคาสินคาที่สูงเกินควร พระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปนผูรักษาการตามกฎหมาย
เวนแต่ในส่วนที่เปนกิจการในทางการเงินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังรักษาการร่วมกันแบ่งออกเปน 7 หมวด ไดแก่ หมวดที่ 1 คณะ กรรมการแข่งขัน
ทางการคา (มาตรา 6 ถึง มาตรา 17) หมวดที่ 2 สํานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการคา (มาตรา 
18 ถึง มาตรา 24) หมวดที่ 3 การปองกันการผูกขาด (มาตรา 25 ถึง มาตรา 34) หมวดที่ 4 การขอ
อนุญาตและการพิจารณาอนุญาต (มาตรา 35 ถึง มาตรา 39) หมวดที่ 5 การฟองคดีเรียกค่าเสียหาย 
(มาตรา 40 ถึง มาตรา 41) หมวดที่ 6 การอุทธรณ์ (มาตรา 42 ถึง มาตรา 47) หมวดที่ 7 บทกําหนด
โทษ (มาตรา 48 ถึง มาตรา 56) 
 
 3.5.1  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดโครงสร้างองค์กรภายใต้กฎหมาย
แข่งขันทางการค้าของประเทศไทย 

 การปองกันผลประโยชน์ทับซอนและการจัดโครงสรางองค์กรภายใตพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 เปนการกําหนดใหมีองค์กรในการบังคับใชกฎหมายควบคุมการแข่งขัน 
ทางการคาซึ่งไดแก่ 

  3.5.1.1  คณะกรรมการการแข่งขันทางการคา ประกอบดวยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปนรองประธานกรรมการ ปลัด
กระทรวงการคลังและผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณ์ทางนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
พาณิชยศาสตร์ การบริหารธุรกิจหรือการบริหารราชการแผ่นดิน มีจํานวนไม่นอยกว่าแปดคนแต่ไม่
เกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง โดยตองแต่งต้ังจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไม่นอยกว่าก่ึงหนึ่ง
เปนกรรมการ และใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ (มาตรา 6) ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิซึ่งจะ
ไดรับแต่งต้ังเปนกรรมการตองไม่เปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหน่งในทางการเมือง กรรมการ
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หรือผูดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง (มาตรา 7) กรรมการผูทรง คุณวุฒิอยู่
ในตําแหน่งคราวละสองปี103  
   3.5.1.2  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและ
ประสบการณ์ทางนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน มี
จาํนวนไม่เกินเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังเปนกรรมการ104   
   3.5.1.3  คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องคณะหนึ่งหรือหลายคณะ ซึ่งในแต่
ละคณะประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวของ และมีความรูและประสบการณ์ดานต่าง ๆ เช่น 
นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ 
การบัญชี หรือการบริหารธุรกิจ มีจํานวนไม่นอยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินหกคน เปนอนุกรรมการ และให
ผูแทนกรมการคาภายในเปนอนุกรรมการและเลขานกุาร105  
  3.5.1.4 คณะอนุกรรมการสอบสวนคณะหนึ่งหรือหลายคณะ โดยในแต่ละคณะประกอบดวย
ผูซึ่งมีความรูและประสบการณ์ทางคดีอาญาหนึ่งคน ซึ่งแต่งต้ังจากขาราชการตํารวจ หรือขาราชการ
อัยการ และขาราชการซึ่งมีความรูและประสบการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ 

                                                            

  103 มาตรา 9  แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
6 มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแต่งตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อ
ดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแต่งตั้งใหม่เขารับหนาท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจาก
ตําแหน่งตามวาระอาจไดรับแต่งตั้งอีกไดแต่จะแต่งตั้งใหดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได 
  104 มาตรา 42  แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 ใหมีคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์คณะหนึ่ง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูและประสบการณ์ทางนิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ การ
บริหารธุรกิจ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน มีจํานวนไม่เกินเจ็ดคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเปนกรรมการ 

                 ใหกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คนหนึ่งเปนประธานกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ 
                 ใหอธิบดีกรมการคาภายในแต่งตั้งขาราชการของกรมการคาภายในเปนเลขานุการและผูช่วย 

เลขานุการ 
  105 มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 ใหคณะกรรมการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ โดยในแต่ละคณะประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิใน
เรื่องที่เกี่ยวของ และมีความรูและประสบการณ์ดานต่าง ๆ เช่น นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัช
ศาสตร์เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี หรือการบริหารธุรกิจ มีจํานวนไม่นอยกว่าสี่คนแต่ไม่
เกินหกคน เปนอนุกรรมการ และใหผูแทนกรมการคาภายในเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
                 ใหคณะอนุกรรมการเชีย่วชาญเฉพาะเรื่องเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนประธานอนุกรรมการ 



61 

 

เกษตรศาสตร์ หรือการบัญชี อีกไม่เกินสี่คนเปนอนุกรรมการ และใหผูแทนกรมการคาภายในเปน
อนุกรรมการและเลขานกุาร106  
   

3.5.2  การป้องกันและการจัดทําเกณฑ์ผู้มีอํานาจเหนือตลาดของประเทศไทย  
  เกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดของประเทศไทยคือ “ผูประกอบธุรกิจรายหนึ่งหรือหลายรายใน
ตลาดสินคาใดสินคาหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายเกินกว่าที่
คณะกรรมการกําหนดดวยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ 
โดยใหพิจารณาสภาพการแข่งขันของตลาดดวย” ซึ่งคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาได
ประกาศใชเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาด ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 ดังนี้107 
(1) ผูประกอบการธุรกิจรายใดรายหนึ่ง ในตลาดสินคาใดสินคาหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่งที่มีส่วน
แบ่งตลาดในปีที่ผา่นมาต้ังแต่50% ขึ้นไป และมยีอดเงินขายในปีที่ผ่านมาต้ังแต่ 1,000 ลานบาทข้ึนไป 
(2) ผูประกอบการธุรกิจสามรายแรก ในตลาดสินคาใดสินคาหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่งที่มี ส่วน
แบ่งตลาดในปีที่ผ่านมารวมกันต้ังแต่ 75% ขึ้นไป และมียอดเงินขายในปีที่ผ่านมาต้ังแต่ 1,000 ลาน
บาทข้ึนไป (มิใหใชบังคับกับผูประกอบการธุรกิจรายใดรายหนึ่งที่มีส่วนแบ่งตลาดในปีที่ผ่านมาตํ่ากว่า 
10% หรือยอดเงินขายในปีที่ผ่านมาตํ่ากว่า 1,000 ลานบาท)  โดยหามผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจ
เหนือตลาดกระทําการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเปนขอหามเด็ดขาดดังต่อไปนี้108   

1)  กําหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินคาหรือค่าบริการอย่างไม่เปนธรรม  
   2)  กําหนดเงื่อนไขในลักษณะที่เปนการบังคับโดยทางตรงหรือโดยทางออมอย่างไม่
เปนธรรม ใหผูประกอบธุรกิจอ่ืนซึ่งเปนลูกคาของตนตองจํากัดการบริการ การผลิต การซื้อหรือการ
                                                            

  106 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 ใหคณะกรรมการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ โดยในแต่ละคณะประกอบดวยผู ซ่ึงมีความรูและ
ประสบการณ์ทางคดีอาญาหนึ่งคน ซ่ึงแต่งตั้งจากขาราชการตํารวจ หรือขาราชการอัยการ และขาราชการซึ่งมี
ความรูและประสบการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือการบัญชี อีกไม่เกินสี่คน
เปนอนุกรรมการ และใหผูแทนกรมการคาภายในเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
                ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนมีอํานาจหนาท่ีสืบสวนและสวบสวนเกี่ยวกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี ้และเมื่อไดดําเนินการแลวใหเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 

                ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน อนุกรรมการ 
  107 คณะกรรมการการแข่งขันทางการคา, ประกาศเกณฑ์ผู้มีอํานาจเหนือตลาด ลงวันที่ 18 มกราคม 

2550. 

  108 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 มาตรา 26  หามมิใหผูประกอบธุรกิจกระทําการ
รวมธุรกิจ อันอาจก่อใหเกิดการผูกขาดหรือความไม่เปนธรรมในการแข่งขัน ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา เวนแต่จะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

                การประกาศกําหนดของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหระบุว่าใหบงัคับแก่การรวมธรุกิจท่ีมีผลใหมี
ส่วนแบ่งตลาด ยอดเงินขาย จํานวนทุน จํานวนหุนหรือจํานวนสินทรัพย์ไม่นอยกว่าจํานวนเท่าใด 
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จําหน่ายสินคา หรือตองจากัดโอกาสในการเลือกซื้อหรือขายสินคา การไดรับหรือใหบริการ หรือใน
การจัดหาสินเชื่อจากผูประกอบธุรกิจอ่ืน  

3)  ระงับ ลด หรอืจากัดการบริการ การผลิต การซื้อ การจําหน่าย การส่งมอบ การ 
นําเขามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทําลายหรือทําใหเสียหายซึ่งสินคาเพ่ือลดปริมาณ
ใหตํ่ากว่าความตองการของตลาด  

4)  แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอ่ืนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
 
 3.5.3 แนวทางการวางเกณฑ์การควบรวมกิจการของประเทศไทย 
  การควบรวมกิจการของประเทศไทยตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา 
พ.ศ. 2542 เปนการกระทําที่มีลักษณะการควบรวมธุรกิจ (Merger and Acquisition) และการตกลง
ร่วมกันเพื่อลดการแข่งขัน (Collusive Practice) 
   3.5.3.1 การควบรวมธุรกิจ (Merger and Acquisition) ที่อาจมีผลต่อการผูกขาด 
หรือความไม่เปนธรรมในการแข่งขัน โดยมาตรา 26109 หามผูประกอบธุรกิจกระทําการรวมธุรกิจซึ่ง
อาจทําใหเกิดการผูกขาดหรือความไม่เปนธรรมในการแข่งขัน เวนแต่จะไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการการแข่งขันทางการคา โดยการรวมธุรกิจใหหมายความรวมถึง 
   1)  การที่ผูผลิตรวมกับผูผลิต ผูจาํหน่ายรวมกับผูจําหน่าย ผูผลิตรวมกับ ผูจาํหน่าย  
หรอืผูบริการรวมกับผูบริการ อันจะมีผลใหสถานะของธุรกิจหนึ่งคงอยู่และธุรกิจหนึ่งสิ้นสุดลงหรือเกิด
เปนธุรกิจใหม่ขึ้น  
   2)  การเขาซื้อสินทรัพย์ทัง้หมดหรือบางส่วนของธุรกิจอ่ืนเพื่อควบคุมนโยบายการ 
บริหารธุรกิจ การอํานวยการ หรอืการจัดการ  
   3)  การเขาซื้อหุนทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอ่ืนเพื่อควบคุมนโยบายการ 
บริหารธุรกิจ การอํานวยการ หรือการจัดการ  
    3.5.3.2 การตกลงร่วมกันเพื่อลดการแข่งขัน (Collusive Practice ) กับผูประกอบ
ธุรกิจนอกประเทศเพื่อจํากัดโอกาสผูซื้อภายในประเทศ โดยมาตรา 27 หามผูประกอบธุรกิจใดร่วมกับ
ผูประกอบธุรกิจอ่ืน กระทําการใดๆ อันเปนการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจํากัดการแข่งขันใน
ตลาดสินคาใดสินคาหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแบ่งออกเปนขอ
หามเด็ดขาด (Per Se Rule) และ ขอหามที่ยึดหลักเหตุผล (Rule of Reason) มีขอหามเด็ดขาดซึ่ง
รวมถึงพฤติกรรม ดังต่อไปนี้  
   1)  กําหนดราคาขายสินคาหรือบริการเปนราคาเดียวกัน หรอืตามที่ตกลงกัน หรือ 
จาํกัดปริมาณการขายสินคาหรือบริการ  
   2)  กําหนดราคาซื้อสินคาหรือบริการเปนราคาเดียวกัน หรอืตามที่ ตกลงกัน หรือ 
จาํกัดปริมาณการรับซื้อสินคาหรือบริการ  
   3)  ทําความตกลงร่วมกันเพื่อเขาครอบครองตลาดหรือควบคุมตลาด  

                                                            

  109 มาตรา 26  แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542  
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   4)  กําหนดขอตกลงหรือเงื่อนไขในลักษณะสมรูกัน เพ่ือใหฝายหนึ่งไดรับการประมูล 
หรอืประกวดราคาสินคาหรือบริการ หรือเพื่อมิใหฝายหน่ึงเขาแข่งขันราคาในการประมูลหรือประกวด
ราคาสินคาหรือบริการ  
   กรณีที่มีความจําเปนทางธุรกิจที่ตองกระทําการ ในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง ผู
ประกอบธุรกิจอาจยื่นคําขออนุญาตต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาได ซึ่งรวมถึงพฤติกรรม 
ดังต่อไปนี้ 1) กําหนดแบ่งทองที่ที่ผูประกอบธุรกิจแต่ละรายจําหน่ายหรือลดการจําหน่ายสินคาหรือ
บริการ ไดในทองที่น้ัน หรือกําหนดลูกคาที่ผูประกอบธุรกิจแต่ละรายจะจําหน่ายสินคาหรือบริการให
ไดโดยผูประกอบธุรกิจอ่ืนจะไม่จาํหน่ายสินคาหรือบริการนั้นแข่งขัน 2) กําหนดแบ่งทองที่ที่ผูประกอบ
ธุรกิจแต่ละรายจะซื้อสินคาหรือบริการได หรอืกําหนดตัวผูซึ่งประกอบธุรกิจจะซื้อสินคาหรือบริการได  
3) กําหนดปริมาณของสินคาหรือบริการที่ผูประกอบธุรกิจแต่ละรายจะผลิต ซื้อ จําหน่าย หรือบริการ 
เพื่อจํากัดปริมาณใหตํ่ากว่าความตองการของตลาด 4) ลดคุณภาพของสินคาหรือบริการใหตํ่าลงกว่าที่
เคยผลิต จําหน่าย หรือใหบริการ โดยจําหน่ายในราคาเดิมหรือสูงขึ้น  5) แต่งต้ังหรือมอบหมายให
บุคคลใดแต่ผูเดียวเปนผูจําหน่ายสินคาหรือใหบริการอย่างเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน 6) กําหนด
เง่ือนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือการจําหน่ายสินคาหรือการบริการ เพ่ือใหปฏิบัติเปนแบบ
เดียวกันหรือตามที่ตกลงกัน  
 
 3.5.4  การมีส่วนร่วมของเอกชนและการคุ้มครองผู้บริโภคในกฎหมายป้องกันการผูกขาด
ของประเทศไทย 
    กฎหมายคุมครองผูบริโภคของไทยในปัจจุบันมีจํานวนหลายฉบับ ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับมี
อํานาจและหนาที่ในการใหความคุมครองผูบริโภคที่แตกต่างกัน โดยมีหน่วยงานราชการทําหนาที่ใน
การบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานราชการดังกล่าวกระจายอยู่ตามกระทรวงต่าง ๆ ได
   กฎหมายคุมครองผูบริโภคที่มีหนาที่คุมครองสิทธิของผูบริโภคโดยตรง คือ พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ไดกําหนดใหผูบริโภคมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 5 ประการ
ดังนี้ 
   1)  สิทธิทีจ่ะไดรับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินคาหรือบริการ 
   2)  สิทธิที่จะไดอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ  
   3)  สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ  
   4)  สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา  
   5)  สิทธิที่จะไดการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  
  หลักทั่วไปของการบังคับใชกฎหมาย คือ เมื่อมีกฎหมายฉบับใดใหอํานาจในการคุมครอง
ผูบริโภคไวเปนการเฉพาะแลวก็ตองบังคับตามกฎหมายฉบับน้ัน ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผูบริโภคถูก
ละเมิดสิทธิเกี่ยวกับเรื่องอาหาร ผูบริโภคสามารถไปรองเรียนที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ซึ่งเปนหน่วยงานที่มีอํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเปนกฎหมายคุมครอง
ผูบริโภคเฉพาะเรื่องสินคาอาหารเท่าน้ัน แต่ถากรณีไม่มีกฎหมายใด หรือหน่วยงานใดใหความ
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คุมครองผูบริโภคเปนการเฉพาะแลวก็ตองใช พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งให
ความคุมครองในผูบริโภคดานสินคาและบริการทั่วไป กฎหมายคุมครองผูบริโภคเพ่ือใหผูบริโภคไดรับ
ความเปนธรรมในการใชสินคาและการรับบริการ กฎหมายคุมครองผูบริโภคกํากับดูแลโดยกระทรวง
พาณิชย์ ไดแก่ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ.2542พระราชบัญญัติว่าดวยราคาสินคา
และบริการ พ.ศ. 2542 กรณีตัวอย่างที่เคยมีการบังคับใชกฎหมาย พระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การคา พ.ศ. 2542 คือ110 
   (1)  กรณีขายเหลาพ่วงเบียร์ กรณีรองเรียนเกี่ยวกับการกีดกันธุรกิจเบียร์ ซึ่งผู 
ประกอบธุรกิจเหลาขนาดใหญ่บังคับใหตัวแทนจําหน่ายช่วง ผูคาส่ง ทัง้รานคา โรงแรม และภัตตาคาร
รานอาหารต่าง ๆ ซึ่งขายสุราพ่วงเบียร์ ซึ่งส่งผลใหลูกคาตองถูกจํากัดการซื้อการขาย ซึ่งเปน
พฤติกรรมที่เขาข่ายมาตรา 25 (2) ที่กําหนดหามผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดกระทํา แต่
เนื่องจากหลักเกณฑ์การเปนผูมีอํานาจเหนือตลาดยังไม่ประกาศใช จึงยังไม่สามารถบังคับใช
บทบัญญัติมาตรา 25(2) น้ีได คณะกรรมการแข่งขันทางการคาจึงทําไดเพียงแจงตัวแทนจําหน่ายช่วง
ว่าการขายสุราพ่วงเบียร์เปนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อาจเขาข่ายมีความผิดมาตรา 25(2) ควรระงับ
การกระทําดังกล่าว และใหกรมการคาภายในติดตามพฤติกรรมทางการตลาดของกลุ่มผูผลิตและผู
จาํหน่ายสุราและเบียร์เปนกรณีพิเศษ และรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนระยะเท่าน้ัน 
   (2)  กรณีธุรกิจเคเบิลทีวี กรณีรองเรียนเกี่ยวกับบริษัท UBC ควบรวมธุรกิจในธุรกิจ
โทรทัศน์ระบบบอกรับเปนสมาชิก ซึ่งทําใหบริษัท UBC เปนผูประกอบการรายเดียวในตลาดโทรศัพท์
ระบบบอกรับเปนสมาชิก มีสว่นแบ่งตลาดรอยละ 100  ซึ่งเขาข่ายการเปนผูมีอํานาจเหนือตลาด และ 
บริษัทดังกล่าวไดขึ้นราคาค่าสมาชิก อันส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ต่างๆ เช่น รานอาหาร โรงแรม 
อพาร์ทเมนท์ ตลอดจนผูบริโภค แต่คณะกรรมการตัดสินว่าการปรับค่าบริการสมาชิกรายเดือนสูงขึ้น
ไม่ฝาฝืนมาตรา 25(1) โดยใหเหตุผลว่ามีเหตุจําเปนเพื่อแกปัญหาผลกระทบของค่าเงิน 
บาทและภาระขาดทุน111    
  การบังคับใชมาตรา 27 คือกรณีรองเรียนเกี่ยวกับบริษัท UBC ควบรวมธุรกิจในธุรกิจ
โทรทัศน์ระบบบอกรับเปนสมาชิกและขึ้นค่าบริการถือว่าผิดมาตรา 25(1) และมาตรา 27(1) หรือไม่ 
ในส่วนมาตรา 27(1) น้ัน คณะกรรมการการแข่งขันทางการคามีมติว่าการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
UBC มีพฤติกรรมถือเปนหน่วยธุรกิจเดียวกัน โดย IBC (เดิม) เขาไปถือหุนใหญ่ในบริษัท UTV (เดิม) 
รอยละ 98 และมีกรรมการบริหารและผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทชุดเดียวกัน จึงถือว่าไม่เปนการ
ตกลงร่วมกันกําหนดราคา 
 เมื่อผูบริโภคถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ไดรับความเปนธรรมจากผูประกอบธุรกิจเนื่องจากการใช
สินคาหรือบริการ ผูบริโภคย่อมไดรับความคุมครองตามกฎหมายโดยผูบริโภคสามารถรองเรียนไดที่
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  คณะ อนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคประจําจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวของ เมื่อสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคไดรบัแจงเรื่องรองเรียนแลว จะเรียกใหคู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ยเพ่ือระงับขอพิพาทและชดใช

                                                            

  110 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, เรื่องเดิม, หนา 18. 
111 เรื่องเดียวกัน, หนา 19. 
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ค่าเสียหาย ซึ่งหากไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยตกลงกันไดคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็มีอํานาจใน
การดําเนินคดีแทนผูบริโภค ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายฉบับเดียวที่
มีอํานาจในการดําเนินคดีแทนผูบริโภค เพ่ือฟองเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหายใหแก่ผูบริโภคซึ่งถูก
ละเมิดสิทธิจากการใชสินคาและการรับบริการ โดยผูบริโภคไม่ตองเสียค่าใชจ่ายใด ๆ ในการดําเนินคดี
แต่อย่างใด  
  สรุป  
  กฎหมายการแข่งขันทางการคาในประเทศพัฒนาแลวมีพัฒนาการที่ยาวนานมากกว่า
กฎหมายในประเทศกําลังพัฒนาอย่างประเทศไทยมาก  พัฒนาการทางกฎหมายทําใหกฎหมายมี
ขอบัญญัติที่ชัดเจนในการบังคับใช อย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป  องค์กรที่บังคับใชกฎหมาย
การแข่งขันดานการคาเสรีมี 3 รูปแบบ ไดแก่ 1) หน่วยงานตรวจสอบเปนหน่วยงานของฝายบริหาร 
(Administrative Body) มีอํานาจเพียงตรวจสอบและฟองรอง อํานาจตัดสินเปนขององค์กรตุลาการ
ใชในสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลดี คือ คําตัดสินไม่ถูกแทรกแซงทางการเมือง 2) หน่วยงานตรวจสอบขึ้นอยู่
กับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดานการคาและพาณิชย์ เคยใชในสิงคโปร์ และใชในไทยปัจจุบัน ผลเสียคือ
รัฐมนตรีนําปัจจัยทางการเมืองมาเกี่ยวของ 3) โครงสรางแบบ EU คือการจัดต้ังหน่วยงานอิสระขนาด
ใหญ่ มีอํานาจตรวจสอบและพิจารณาคดีโดยใหมีบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบเปนองค์
คณะตัดสิน ขอดีคือมีผูเช่ียวชาญที่มีความเปนอิสระการคุมครองผูบริโภคของไทยมีความแตกต่างกับ
ประเทศที่พัฒนาแลวส่วนมาก ภารกิจในการคุมครองผูบริโภคและในการปองกันการผูกขาดจะอยู่
ภายใตหน่วยงานเดียวกันเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกัน112 ขณะที่องค์กรที่บังคับใชกฎหมายของไทย
ในปัจจุบัน คือ คณะกรรมการการแข่งขันทางการคาประกอบดวยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เปนประธาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปนรองประธาน ปลัดกระทรวงการคลังเปนกรรมการ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกไม่นอยกว่าแปดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเปนกรรมการ 
ซึ่งกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีแต่ไม่เกินสองวาระ แมจะมีบทบัญญัติว่า
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งจะไดรับแต่งต้ังเปนกรรมการตองไม่เปนขาราชการการเมือง ผูดารงตําแหน่งในทาง
การเมือง กรรมการหรือผูดารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองก็ตาม แต่การให
คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังทําใหมีลักษณะเปนองค์กรกึ่งการเมืองไม่มีความเปนอิสระ และการอยู่ในวาระ
สองปีทําใหขาดความเช่ียวชาญและความต่อเนื่อง ผลที่ตามมาของการมีกฎหมายแข่งขันการคาของ
ไทยและคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาพบว่าไม่สามารถดําเนินการบังคับใชกฎหมายเอาผิด
ลงโทษผูประกอบการที่มี อํานาจเหนือตลาดไดเพราะมีปัญหาผลประโยชน์ทับซอนระหว่าง
คณะกรรมการกับผูประกอบการรวมทั้งไม่มีการกําหนดเกณฑ์อํานาจเหนือตลาดใหชัดเจน  

 

 

                                                            

  112เรื่องเดียวกัน, หนา 18. 



 
บทที่ 4 

 
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับ 

การควบคุมการแข่งขันทางการค้า 
 

 ระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมเปนการใหอิสระและเสรีภาพดานการผลิตและการบริโภคสินคา
และบริการมีหลักการว่ารัฐตองไม่เขาไปกาวก่ายแทรกแซงระบบการผลิตของเอกชน เช่น การเขาไป
ผลิตเพ่ือแข่งขัน หรือใหการช่วยเหลือผูผลิตรายใดรายหนึ่งแลวใหกลไกราคา อุปสงค์และอุปทานเปน
ตัวกําหนดทิศทางเศรษฐกิจเอง โดยหลักแลวถือว่าระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมเปนระบบที่ดีระบบหนึ่ง 
แต่ความเปนจริงในระบบการคาโลกปัจจุบันพบว่าเอกชนบางรายมีปัจจัยการผลิตมากจนเกินไปจนทํา
ใหผูผลิตรายอ่ืนสูไม่ได หรือผูผลิตรวมตัวกันเพื่อกําหนดทิศทางราคาสินคาจนนําไปสู่การเปนผูมี
อํานาจเหนือตลาด ปัญหานี้ผลัดดันใหรัฐตองเขามากํากับดูแลการแข่งขันทางการคาใหมีความเปน
ธรรมโดยบังคับใชกฎหมายแข่งขันทางการคาของตนเอง ซึ่งแต่ละประเทศต่างก็มีปัญหาทางกฎหมาย
และการควบคุมการแข่งขันทางการคาที่แตกต่างกัน 
 

4.1  วเิคราะห์ปัญหาองค์กรท่ีเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
  แรกเริ่มที่มีการควบคุมการแข่งขันทางการคาในยุคโบราณก่อนที่จะมีกฎหมายสมัยใหม่  การ
ควบคุมการแข่งขันทางการคาจะดําเนินการโดยรัฐ ซึ่งรัฐจะกําหนดใหมีตัวบุคคลทําหนาที่ควบคุมการ
แข่งขันการคา และต่อมาก็กําหนดใหมีองค์กรพิเศษทําหนาที่เฉพาะทางเกี่ยวกับการควบคุมการ
แข่งขันทางการคา ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจโลกพัฒนาส่งผลใหการคาเจริญเติมโตมากข้ึนตามลําดับ และมี
มูลค่าทางการคาเพ่ิมปริมาณมาก การแข่งขันทางการคาจึงมีความเขมขนผูผลิตต่างใชกลวิธีต่าง ๆ 
เพ่ือความไดเปรียบทางการคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใหอามิสสินจางกับผูควบคุมการแข่งขันทาง
การคาซึ่งเปนที่มาของปัญหาผลประโยชน์ทบัซอนในเวลาต่อมา 
 
 4.1.1  ปญัหาผลประโยชน์ทับซ้อนของประเทศไทย 
  ปัญหาองค์กรที่เกิดจากผลประโยชน์ทบัซอนเกิดจากหน่วยงานที่การควบคุมการ 
แข่งขันทางการคามีส่วนไดส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์กับธุรกิจการคาที่ถูกกล่าวหาว่ามีอํานาจเหนือ
ตลาด ปัญหาของไทยคือ สมาชิกคณะกรรมการการแข่งขันทางการคามีความเก่ียวของกับสัมพันธ์กัน
กับผูประกอบการที่กําลังมีปัญหารองเรียนว่าผูกขาด หรือมีอํานาจเหนือตลาด ปัญหาของไทยเกิดจาก
เง่ือนไขของพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติใหฝายการเมืองสามารถดํารง
ตําแหน่งในคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาได และกําหนดใหคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจาก
ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนร่วมเปนคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาอีกอย่างนอยแปดท่าน ปัญหาที่
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เกิดขึ้นคือฝายการเมืองมักจะเกี่ยวของกับธุรกิจเพราะนักการเมืองจะรับความช่วยเหลือทางการเงิน
จากธุรกิจทั้งรูปแบบการบริจาคเงินเขาพรรคการเมือง และการใหเงินโดยสิเน่หาเปนการส่วนตัวโดย
หวังผลตอบแทนกันเมื่อนักการเมืองชนะการเลือกต้ังและครอบครองอํานาจรัฐ ขณะเดียวกันการ
แต่งต้ังผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนถือว่าเปนขอบกพร่องอย่างมากของกฎหมายไทยเนื่องจากในวงการ
ธุรกิจเอกชนประเทศไทยนักธุรกิจหรือผูบริหารจะมีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจเกี่ยวของกันไม่ทางตรง
ก็ทางออม เช่น ทางตรงคือการเปนผูบริหาร  หรอืการถือหุน 
 
 4.1.2  การแก้ปัญหาองค์กรที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนของต่างประเทศ  
 ในต่างประเทศการแกปัญหาองค์กรที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซอนจะแยกหน่วยงานควบคุม
การแข่งขันทางการคาใหเปนองค์กรอิสระที่มีอํานาจกึ่งตุลาการ (Quasi-Judiciary) คณะกรรมการแต่
ละท่านมีวาระในการดํารงตําแหน่ง เช่น  
   1)  สหรัฐอเมริกามีคณะกรรมการการคาของรัฐบาลกลางหรือคณะกรรมการการคา
แห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission)  
   2)  สหภาพยุโรปมีองค์กรอิสระคือคณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission)  
   3)  ญี่ปุนมีองคก์รอิสระคือคณะกรรมการการคาโดยธรรมของประเทศญี่ปุน (The 
Japanese Fair Trade Commission : JFTC)  
  การมีสถานะเปนองค์กรอิสระทําใหองค์กรควบคุมการแข่งขันทางการคาของสหรัฐอเมริกา 
คณะกรรมาธิการยุโรป และคณะกรรมการการคาโดยธรรมของประเทศญี่ปุนมีผลงานเปนรูปธรรมใน
การควบคุมการแข่งขันทางการคาซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสํานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการคา
ของประเทศไทยทําใหเห็นความแตกต่างอย่างมาก  สถานะองค์กรอิสระทําใหการควบคุมการแข่งขัน
ทางการคามีประสิทธิภาพเนื่องจาก113 1) ความคล่องตัวองค์กรที่มีความเปนอิสระในการบริหาร ทํา
ใหเกิดความไดเปรียบองค์กรภายใตสว่นราชการที่มีความซับซอนยุ่งยากในการปฏิบัติงานที่ตองเปนไป
ตามกฎระเบียบต่างๆที่กําหนดไว ทําใหขาดความคล่องตัวและขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยองค์กร
ที่มีการบริหารเปนอิสระอาจสามารถกําหนดค่าตอบแทนที่จูงใจบุคลากรที่มีความรูความเช่ียวชาญมา
ปฏิบัติงานในองค์กรและสามารถมีคณะกรรมการที่มีการทํางานเต็มเวลาปองกันการแทรกแซงทาง
การเมืองไดเปนอย่างดี 2) ความน่าเช่ือถือและความโปร่งใสองค์กรกํากับการแข่งขันตองวินิจฉัย
ประเด็นการคา ที่เกี่ยวของกับผลประโยชน์จํานวนมากของผูประกอบธุรกิจรายใหญ่ที่มีอํานาจทาง
เศรษฐกิจและกระทบต่อระบบการคาโดยตรง ความน่าเช่ือถือและความโปร่งใสจึงเปนสิ่งสําคัญความ
เปนกลางและมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรอ่ืนหรือกลุ่มผูมี
ส่วนไดเสียจะทําใหองค์กรไดรับความน่าเช่ือถือในการปฏิบัติงานมากขึ้น 3)ความเปนเอกภาพ องค์กร
ที่เปนอิสระในการบริหารงานเพื่อทําหนาที่เพียงดานเดียวทําใหผูปฏิบัติงานสั่งสมความเชี่ยวชาญ

                                                            

  113 สํานักส่งเสริมการแข่งขันทางการคา, “องค์กรกํากับดูแลการแข่งขันทางการคา : ทําไมตองเปนองค์กร
อิสระ,” จับกระแสแข่งขันทางการค้า 16 (เมษายน 2553): 1-2. 
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เฉพาะดาน และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดที่มีทําใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีเอกภาพในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุภารกิจหลักเพียงดานเดียว 
   4)  ประเทศไทยและสิงคโปร์ มีคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันจะไดรับการแต่งต้ัง
จากรัฐมนตรี กรณีของไทยและสิงคโปร์มีความคลายคลึงกันเรื่องฝายการเมืองจะเปนผูแต่งต้ังแต่
คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันของไทยและยังไม่มีการดําเนินคดีทางการคากับผูประกอบการใด ๆ  
  สําหรับประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาเปนองค์กรกํากับการ
แข่งขันทางการคาที่จัดต้ังขึ้นในกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 ยังมีขอจํากัด
ส่วนหนึ่งที่เกิดจากลักษณะการบริหารงานที่เปนไปตามระบบการบริหารงานของส่วนราชการทั่วไป มี
สายงานการบังคับบัญชา ขั้นตอน/ระเบียบปฏิบัติมากมายนอกจากนี้มีภารกิจอ่ืนของกรมฯที่ตอง
ปฏิบัตินอกเหนือจากการกํากับดูแลการแข่งขันทางการคาทําใหเกิดความ 
ล่าชาไม่คล่องตัว 
 
 4.1.3  การตรวจสอบการบรหิารงานขององค์กรที่เกิดจากผลประโยชนท์ับซ้อน  

หน่วยงานควบคุมการแข่งขันทางการคาของต่างประเทศมีสถานะเปนองค์กรอิสระ แต่ก็ไม่ได
หมายความว่าจะตรวจสอบไดโดยหลักการการจัดต้ังองค์กรอิสระแลว การตรวจสอบจะทําโดยอํานาจ
ของรัฐสภาโดยหน่วยงานควบคุมการแข่งขันทางการคาจะตองรายงานผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมาธิการที่รัฐสภาแต่งต้ัง สมาชิกของหน่วยงานควบคุมการแข่งขันทางการคาจะตองไดรับการ
สรรหาและถูกตรวจสอบคุณสมบัติผ่านกลไกของรัฐสภา มีวาระการดํารงตําแหน่งชัดเจน มีรายไดจาก
การปฏิบัติงานที่มากพอจะไม่ทําใหการทํางานมีอคติเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนจากผูประกอบการที่
ถูกตรวจสอบ เช่น คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) มีหนาผูปกปองสนธิสัญญา
และทํางานร่วมกับศาลสถิตยุติธรรม (Court of Justice) เพ่ือใหมีการใชกฎหมายสหภาพยุโรปอย่าง
ถูกตองเหมาะสม โดยดําเนินการผ่านองค์กรกํากับการแข่งขันของประเทศสมาชิก (National 
Competition Authority) โดยจะร่วมมือกันรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีการคา ซึ่ง
หน่วยงานทั้งสองนี้ตองรายงานผลการดําเนินงานการควบคุมการแข่งขันทางการคาต่อสภาแห่ง
สหภาพยุโรป และผูปฏิบัติงานตองไดรับการสรรหาจากสภาแห่งสหภาพยุโรป 

 ขณะที่คณะกรรมการการคาโดยธรรมของประเทศญี่ปุนขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และเปน
องค์กรที่ไม่อยู่ในความควบคุมดูแลของคณะรัฐมนตรีอยู่ภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี (คลายกรณี
คณะกรรมการการคุมครองผูบริโภคของไทยที่อยู่ภายใตสํานักนักนายยกรัฐมนตรี) แต่ที่มาของ
คณะกรรมการไดรับการแต่ต้ังจากนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
และของสหรัฐอเมริกาคณะกรรมการการคาแห่งสหพันธรัฐ   เปนองค์กรที่ทําหนาที่ร่วมกับกระทรวง
ยุติธรรมในการบังคับใช Clayton Act  ประกอบดวยกรรมาธิการ 5 คน แต่งต้ังโดยประธานาธิบดี
และรับรองโดยวุฒิสภามีวาระการดํารงตําแหน่ง 7 ปี จะเห็นไดว่าการตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซอนของต่างประเทศมีความชัดเจนมากกว่าของไทย คือ การสรรหา
ตองผ่านรัฐสภาหรือสภาใดสภาหนึ่ง การดํารงตําแหน่งมีเวลาชัดเจน ต่างจากคณะกรรมการแข่งขัน
ทางการคาของไทยมากที่กฎหมายใหอํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปนประธานกรรมการ
โดยตําแหน่งทั้งที่เปนตัวแทนจากฝายการเมืองอันหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซอนกับธุรกิจไม่ได และมี
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณ์ทางนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์พาณิชยศาสตร์ การ
บริหารธุรกิจหรือการบริหารราชการแผ่นดิน มีจํานวนไม่นอยกว่าแปดคนแต่ไม่เกิน 12 คนซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไม่นอยกว่าก่ึงหนึ่ง  
  ปัญหาของคณะกรรมการแข่งขันการคาของไทยคือจะมีการเปลี่ยนแปลงประธานและ
ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนความความผันผวนทางการเมือง เช่น มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ รฐัมนตรีฯ ที่เขาดํารงตําแหน่งใหม่มักจะแต่งต้ังบุคคลที่ตนเองไวใจเขาปฎิบัติหนาที่
ทําใหการปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง และที่สําคัญสิ่งที่แตกต่างจากกฎหมายต่างประเทศคือคณะกรรมการ
แข่งขันการคาของไทยไม่ตองถูกตรวจสอบจากรัฐสภาเหมือนต่างประเทศ ก่อนดํารงตําแหน่งก็ไม่ตอง
ถูกตรวจสอบคุณสมบัติ เช่น ถือหุนบริษัทเอกชนหรือไม่ มีธุรกิจอ่ืนใดหรือไม่ เปนตน 
 

4.2 เกณฑ์ผู้มีอํานาจเหนือตลาด  
 
  ผูมีอํานาจเหนือตลาดถือเปนผลผลิตอย่างหนึ่งของระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมที่ปล่อยใหมี
การผลิตสินคาและบริหารไดอย่างเสรีโดยรัฐไม่เขาไปแทรกแซง การปล่อยใหเอกชนเปนเจาของปัจจัย
การผลิตมากจนเกินไปนํามาซึ่งปัญหาการผูกขาดจากผูผลิตที่มีอํานาจเหนือตลาดไดแก่ การมีที่ดินเปน
จํานวนมาก การสะสมทุนโดยการคากําไรที่มากเกินควร หรือการควบรวมกิจการของผูผลิต  สิ่ง
เหล่าน้ีทําใหเกิดผูมีอํานาจในตลาด ซึ่งเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองเขาควบคุมโดยกําหนดเกณฑ์ผูมี
อํานาจเหนือตลาดใหชัดเจน 
 
 4.2.1 เกณฑ์ผู้มีอํานาจเหนือตลาดต่างประเทศและประเทศไทย      

โดยภาพรวมแลวการกําหนดเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดจะมีหลักการที่เหมือนกันกล่าวคือ  
  1)  สหภาพยุโรปกําหนดเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดตามมาตรา 81 และ 82 ของ 

สนธิสัญญาจัดต้ังสหภาพยุโรป (Treaty of the European Union) คือผูมีพฤติกรรมจํากัดการ
แข่งขันภายในตลาดสินคาใดสินคาหนึ่งและส่งผลกระทบต่อการคาระหว่างประเทศสมาชิก เกณฑ์ผูมี
อํานาจเหนือตลาดใชหลักพฤติกรรมในตลาดเปนตัวกําหนดเนื่องจากสหภาพยุโรปประกอบดวยหลาย
ประเทศรวมกันมีความหลากหลายของขนาดเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกการลงรายละเอียดศึกษาลง
แต่ละประเทศจึงทําไดยากเพราะขนาดเศรษฐกิจไม่เท่ากัน กฎหมายแข่งขันทางการคาจึงเนนเรื่อง
วิเคราะห์พฤติกรรมทางการคาในตลาดเปนหลัก 

  2)  กฎหมายแข่งขันทางการคาของสหรัฐอเมริกาคือ The Sherman Act 1890  
กําหนดเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาด คือ (1) มีการตกลงร่วมกันระหว่างผูประกอบธุรกิจมีทั้งในระดับ
แนวนอนและแนวดิ่ง (2) ใชอํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ สหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจใหญ่เปนอันดับ
หนึ่งของโลกในแต่ละมลรัฐอํานาจทางเศรษฐกิจของตนเองในกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในรัฐของ
ตนเองทั้งในและต่างประเทศการลงรายละเอียดศึกษาลักษณะตลาดของแต่ละรัฐทําไดยากเพราะ
กรอบทางเศรษฐกิจแตกต่างกันกฎหมายแข่งขันทางการคาของสหรัฐอเมริกาจึงเนนเรื่องวิเคราะห์ 

พฤติกรรมทางการคาในตลาดเปนหลัก 
  3)  กฎหมายแข่งขันทางการคาของญี่ปุน The Antimonopoly Act of 1947  



70 

กําหนดเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผูมีอํานาจเหนือตลาดของญี่ปุนใชส่วน
แบ่งตลาดไม่ตํ่ากว่ารอยละ 50 ในทุกอุตสาหกรรม และประกอบกับวิเคราะห์พฤติกรรมทางการคา
ดังนี้ (1)การเลือกปฏิบัติโดยปราศจากเหตุผลอันควร (2) การกําหนดราคาที่ไม่สมเหตุสมผล  (3) การ
ชักจูงลูกคาดวยวิธีที่ไม่สมเหตุสมผล (4) การจํากัดโดยไม่เปนธรรม (4) การใชอํานาจเหนือตลาดโดยมิ
ชอบ (5)การเขาไปแทรกแซงกิจการของคู่แข่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร   

  4)  กฎหมายแข่งขันทางการคาของสิงคโปร์ Competition Act 2009 กําหนด 
เกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดรอยละ 30 คือ ผูที่จํากัดหรือบิดเบือนการแข่งขันหรือการใชอํานาจเหนือ
ตลาดโดยมิชอบหรือการควบรวมกัน ซึ่งเปนผลใหการแข่งขันในตลาดลดลงอย่างมีนัยสําคัญ  และ  

  5)  กฎหมาย ไทยพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 กําหนดเกณฑ์ผู 
มีอํานาจเหนือตลาดรอยละ 50 ตามระเบียบคณะกรรมการแข่งขันทางการคา และศึกษาพฤติกรรม
ทางการคา คือ (1) กําหนดราคาซื้อหรือขายสินคาหรือค่าบริการอย่างไม่เปนธรรม (2) กําหนดเงื่อนไข
จํากัดโอกาสในการเลือกซื้อหรือขายสินคา (3) ระงับ ลด หรือจํากัดการบริการ การผลิต การซื้อ การ
จําหน่าย การส่งมอบการนําเขาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และ (4) แทรกแซงการประกอบธุรกิจของ
ผูอ่ืนโดยไม่มเีหตุผลอันสมควร  

  โดยสรุปแลวเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดต่างประเทศกับประเทศไทยมีความหมาย
เหมือนกันคือมีพฤติกรรมกีดกันทางการคาและมีส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่กฎหมายแต่ละประเทศ
กําหนด ใชอํานาจของตนเองบิดเบือนกลไกตลาดโดยกําหนดราคาซื้อขายไม่เปนธรรมเพื่อกีดกันให
ผูคารายอ่ืนๆ ไม่สามารถแข่งขันได หรือใชเล่ห์กลทางการคาในการแข่งขันทางการคาหรือควบรวม
กิจการเพื่อความไดเปรียบทางการคา 

 
 4.2.2  ปญัหาเกณฑ์การคํานวณและกําหนดขอบเขตผู้มีอํานาจเหนือตลาด  
 เกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดถือว่ามีปัญหาอย่างมากในการกําหนดมาตรฐานวัดว่าอย่างไรจึง
เปนผูมีอํานาจเหนือตลาด โดยเฉพาะการคํานวณและกําหนดขอบเขตการมีอํานาจเหนือตลาด ทําให
แต่ละประเทศจึงบัญญัติเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดขึ้นมาใชเฉพาะของตนเอง เช่น  
   1)  สหภาพยุโรป 
   สหภาพยุโรปกําหนดเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดโดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมของ 
ผูคาในตลาดเปนสําคัญ เช่น114 (ก) การกําหนดราคาที่สูงเกินควร (ข) การเลือกปฏิบัติที่ไม่เปนธรรม
และไม่มีเหตุผลอันสมควร (ค) การบังคับใหเขาทําสัญญาอื่น ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและเปน
ธรรม (ง) การไม่ยอมขายสินคาใหหรือไม่ยอมใหบริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (จ) การใชขอกําหนด
หรอืขอสัญญาที่ไม่เปนธรรม (ฉ) การกําหนดราคาขายสินคาหรือบริการโดยมีความมุ่งหมายที่จะกําจัด
การแข่งขันในตลาด ปัญหาการกําหนดเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือทําใหสหภาพยุโรปวิเคราะห์จาก
พฤติกรรมในตลาดเปนสําคัญดังกรณีตัวอย่าง ธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเห็น
สินคาในตลาดที่หลากหลายและใชงานทดแทนกันไดโดยไม่มีที่สิ้นสุด การวินิจฉัยพฤติกรรมการ

                                                            

  114 Article  82 of the Treaty, “The abuse of a dominant position referred to in Article 82 

of the Treaty shall be prohibited, no prior decision to that effected being required” 



71 

ต่อตานการแข่งขันจึงซับซอนมากยิ่งขึ้น เพราะไม่อาจทราบไดโดยง่ายว่าผูประกอบการมีอํานาจเหนือ
ตลาดหรือไม่ ซึ่งในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สามารถตรวจสอบรูไดว่าผูประกอบการสามารถตั้งราคาสูง
กว่าระดับราคาตลาดที่มีการแข่งขันซึ่งเท่ากับตนทุนการผลิตต่อหน่วย (marginal cost) ตามท่ีเปน
จริงแลว ก็จะทราบไดทันทีว่าผูประกอบการรายนั้นมีอํานาจเหนือตลาดและไม่มีความจําเปนที่จะตอง
วินิจฉัยขอบเขตตลาดแต่อย่างใด เพราะการตั้งราคาไดสูงจะเปนขอมูลโดยตรงที่บ่งช้ีความมีอํานาจ
เหนือตลาด แต่ในทางปฏิบัติแลวไม่สามารถหาขอมูลตนทุนการผลิตต่อหน่วยตามท่ีเปนจริงไดง่าย115 
ดังนั้นจึงตองศึกษาที่พฤติกรรมของผูคาในตลาดเปนสําคัญ ในกรณีธุรกิจโทรคมนาคมนั้นมีตัวอย่างที่
ศาลแห่งสหภาพยุโรปไดตัดสินว่าบริษัท Microsoft116 มีพฤติการณ์เปนผูมีอํานาจเหนือตลาดกล่าวคือ
บริษัท Microsoft ออกระบบปฏิบัติการ Windows ที่สรางโปรแกรม  Web Browser รองรับระบบ
ปฏิบัติของตนเองเรียกว่า Explorer เท่าน้ันไม่ยอมใหระบบอื่น ๆ มาใชร่วมกับระบบปฏิบัติการ 
Windows ได พฤติกรรมทางการตลาดหรือกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท Microsoft ที่ทําใหเกิด
การกีดกัน ขัดขวางไม่ใหคู่แข่งเขามาในตลาด หรือกําจัดคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาด เนื่องจากระบบ 
ปฏิบัติการ Windowsของบริษัท Microsoft มีส่วนแบ่งในตลาดมากกว่า 80% สหภาพยุโรปตัดสินคดี 
Microsoft โดยยึดหลักว่าผลแห่งพฤติกรรมนั้นส่งผลกระทบต่อสหภาพยุโรปโดยไม่ไดคํานึงว่าตนตอ
จะมีมาจากแหล่งใด ผลกระทบดังกล่าวทําใหผูผลิต Web browser ของยุโรปถูกกีดกันออกจากตลาด 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2)  สหรัฐอเมริกา  
   สหรัฐอเมริกากําหนดเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดเหมือนกับสหภาพยุโรปคือดูที่
พฤติกรรมการมีอํานาจเหนือตลาดเปนสําคัญ เช่น การตกลงร่วมกันระหว่างผูประกอบธุรกิจที่จะ
ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันซึ่งใชหลักที่เรียกว่า Per se illegal ถาผูใดมีพฤติกรรมดังกล่าวจะถือว่าผิด
กฎหมายทันทีโดยไม่ตองพิสูจน์ถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการคา และมีโทษทาง
อาญา ดังกรณีพฤติกรรมการเปนผูมีอํานาจเหนือตลาดอันเกิดจากพฤติกรรมการควบรวมกิจการสาย
การบินของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นในปี 2013  เมื่อสายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ส และสาย
การบินยูเอส แอร์เวย์ส กําลังวางแผนควบรวมกิจการ เพ่ือจัดต้ังสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกการควบ
รวมกิจการครั้งนี้ จะทําใหอเมริกัน แอร์ไลน์ส มีมูลค่าบริษัทรวม 11,000 ลานดอลลาร์สหรัฐ ใกลเคียง
กับของคู่แข่งอย่างเดลตา แอร์ไลน์ส  
   สายการบินใหม่น้ีจะใชช่ือว่า อเมริกันแอร์ไลน์ส นอกจากสองสายการบินนี้แลวยังมี
อีกสองสายการบินที่กําลังดําเนินการควบรวมกิจการคือ  สายการบินเดลตา แอร์ไลน์ ประกาศควบ
รวมกับนอร์ธเวสต์ แอร์ไลน์ส และสายการบินคอนติเนนตัล ประกาศควบรวมกับยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส 
ทั้งนี้การควบรวมของสายการบินเดลตา แอร์ไลน์  กับนอร์ธเวสต์ แอร์ไลน์ส และสายการบินคอน
ติเนนตัล  กับยูไนเต็ด แอร์ไลน์สยังอยู่ในขั้นการดําเนินการภายในที่ยังไม่มีผลเปนรูปธรรมทําให
                                                            

  115 ปยะบุตร บญุอร่ามเรือง, “การวินจิฉัยขอบเขตการตลาดและแนวปฏิบัติในกิจการโทรคมนาคม,” 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 31, 1 (มกราคม – มีนาคม 2554): 171. 

  116 Microsoft Corporation v. Commission of the European Communities (Case T-201/04), 

[2007] ECR II-03601, (GC September 17, 2007). 
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กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังไม่สามารถเขามาสอบสวนในขณะนี้ได ขณะที่สายการบินอเมริกัน แอร์
ไลน์ส และสายการบินยูเอส แอร์เวย์สไดประกาศการควบรวมออกมาอย่างชัดเจนหากการควบรวม
กิจการประสบความสําเร็จสายการบินใหม่จะมีเครื่องบินที่ใหบริการมากกว่า 900 ลํา และทําการบิน
วันละ 3,200 เที่ยว และมีพนักงานรวมกัน 95,000 คน ซึ่งยังไม่นับรวมบริษัทในเครือในส่วนภูมิภาค 
สถานะปัจจุบันของการควบรวมกิจการกําลังถูกสอบสวนจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา 
คณะกรรมการกํากับการแข่งขันดานการบิน และศาลลมละลายกลางของสหรัฐฯ เพ่ือตรวจสอบว่าจะ
เกิดการผูกขาดทางการคาหรือไม่ และทําใหสายการบินใหม่ที่เกิดขึ้นเปนผูมีอํานาจเหนือตลาดหรือไม่ 
หากการควบรวมส่งผลใหสายการบินใหม่กลายเปนผูมีอํานาจเหนือตลาดกระทรวงยุติธรรม
สหรัฐอเมริกาจะฟองรองดําเนินคดีกับสายการบินทั้งสองทันที117 ตัวอย่างนี้แสดงใหเห็นว่า
สหรัฐอเมริกาใชเกณฑ์พฤติกรรมวิเคราะห์การเปนผูมีอํานาจเหนือตลาดโดยไม่ตองวิเคราะห์ต่อไปว่า
หลังการควบรวมแลวจะเปนผูมีอํานาจเหนือตลาดจริงหรือไม่ โดยเฉพาะสายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์
สที่อยู่ภายใตการคุมครองของศาลลมละลายกลางของสหรัฐฯ เนื่องจากอยู่ในสถานะฟื้นฟูกิจการจาก
ภาวะหนี้สิ้นลนพนตัว 
       3)  ประเทศญี่ปุน 
        Antimonopoly Act 1947 กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผูมีอํานาจเหนือ
ตลาดของญี่ปุนใชส่วนแบ่งตลาดไม่ตํ่ากว่ารอยละ 50 ในทุกอุตสาหกรรม โดยไม่ไดประกาศเกณฑ์
เฉพาะในแต่ละธุรกิจ โดยคณะกรรมการการคาโดยธรรมของประเทศญี่ปุนมีอํานาจในการสอบสวน
โดยอาจใชหลักเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาดไม่ตํ่ากว่ารอยละ 50 ควบคู่กับการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการคา
ในระบบเศรษฐกิจหรืออาจใชวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงเพียงอย่างเดียวก็ไดคณะกรรมการการคาโดย
ธรรมของประเทศญี่ปุนมีอํานาจในการสอบสวน ในกรณีทีส่งสัยว่าจะมีการละเมิดกฎหมายปองกันการ
ผูกขาดโดยมีอํานาจสอบสวนเรียกพยานวิเคราะห์หลักฐาน  ตลอดจนอํานาจในการตัดสินว่ามีการ
ละเมิดกฎหมายจริงหรือไม่ คําตัดสินจองคณะกรรมการการคาโดยธรรมนั้นก็อาจถูกอุทธรณ์ไปยังศาล
สูงเมืองโตเกียวและอาจถูกฎีกาไปยังศาลฎีกาไดอีกทั้งกฎหมายปองกันการผูกขาดยังไดกําหนด
เครื่องมือในการบังคับใชกฎหมายปองกันการผูกขาดอีกประเภทหนึ่ง ที่ถือว่ามีส่วนในการบังคับใช
กฎหมายบังคับใชกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้นคือ การกําหนดใหสิทธิเอกชนฟองเรียกค่าเสียหาย
ไดอีกดวยดังกรณี กรณี Mitsubishi Building Techno Service Corporation (MBT)118 ประเด็น
บริษัท MBT เปนบริษัทลูกของ Mitsubishi Electronic Corp ซึ่งเปนผูผลิตลิฟท์รายใหญ่บริษัท MBT 
ประกอบธุรกิจซ่อมบํารุงลิฟท์ในอาคาร และขายอะไหล่ของ Mitsubishi Electronic Corp แต่เพียงผู
เดียวไดถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมกีดขวางการทําธุรกิจของผูประกอบการซ่อมบํารุงอิสระ ดังนี้ 1) 
MBTจําหน่ายอะไหล่ใหผูประกอบการซ่อมบํารุงอิสระในราคา 3 เท่าของราคาที่ MBT ซื้อมาจาก
บริษัทแม่ ซึ่งปกติจะจําหน่ายอะไหล่ใหลูกคาของตนในราคา 2 เท่าของราคาที่ซื้อมา 2) MBT จะ
                                                            

  117 มติชนออนไลน์, อเมริกันแอร์ไลน์ส-ยูเอสแอร์เวย์ส จอ่ควบรวมกิจการ ต้ังสายการบินใหญ่ท่ีสุดใน
โลก, คนวันที่ 4 ตุลาคม 2556 จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid =1360812596& 

grpid =03&catid=03  

  118 สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการคา, กระทรวงพาณิชย์, เรื่องเดิม, หนา 25-27.  
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จัดส่งสินคาใหผูประกอบการซ่อมบํารุงอิสระล่าชาโดยไม่มีเหตุอันควร การกระทําดังกล่าวถือเปน
นโยบายการจําหน่ายอะไหล่ให ผูประกอบการอิสระของ MBT และไดแจงนโยบายนี้ใหสํานักงานและ
สาขาต่างๆ ปฏิบัติตาม พฤติกรรมของบริษัท MBT จึงเขาข่าย (1) การเลือกปฏิบัติโดยปราศจาก
เหตุผลอันควร (2) การกําหนดราคาที่ไม่สมเหตุสมผล  (3) การชักจูงลูกคา(เจาของอาคาร)ดวยวิธีที่ไม่
สมเหตุสมผล (4) การจํากัดโดยไม่เปนธรรม (4) การใชอํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (5) การเขาไป
แทรกแซงกิจการของคู่แข่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  คณะกรรมการการคาโดยธรรมของ
ประเทศญี่ปุนเห็นว่าการกระทําของบริษัท MBT เปนการขัดขวางการทําธุรกิจระหว่างเจาของอาคารและผู
ซ่อมอิสระ  ฝาฝืนมาตรา 19 ของกฎหมายปองกันการผูกขาด จึงมีคําสั่งให MBT หยุดการกระทําดังกล่าว 
และหามกระทําพฤติกรรมในลักษณะเช่นนี้อีก 
   4)  สิงคโปร์ 
   ประเทศสิงคโปร์การคํานวณและกําหนดขอบเขตผูมีอํานาจเหนือตลาดที่รอยละ 30 
และศึกษาพฤติกรรมในตลาดประกอบกัน  แต่ประเทศสิงคโปร์มีปรัชญาทางกฎหมายที่ไม่ไดต่อตาน
การมีอํานาจเหนือตลาดอย่างเคร่งครัด เพราะการมีอํานาจเหนือตลาดอาจมีผลในภาพรวมทําใหการ
ผลิตสินคาและบริการมีคุณภาพมากขึ้น เหตุสําคัญนอกเหนือจากนี้คือประเทศสิงคโปร์ไม่มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะตองแข่งขันกันเพื่อการผลิตและธุรกิจที่เปนหัวใจหลักของประเทศเช่น ธุรกิจ
พลังงานและการสื่อสารถือเปนธุรกิจที่ผูกขาดโดยรัฐบาลอยู่แลวจึงไม่มีเอกชนรายใดสามารถเขามา
แข่งขันได 
 
 4.2.3  ปัญหากฎหมายเกณฑ์ผู้มีอํานาจเหนือตลาดของไทย 
           หลังจากที่มีการประกาศใชพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ .2542 
พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติว่า ผูมีอํานาจเหนือตลาดคือ “ผูประกอบธุรกิจรายหนึ่งหรือหลายรายใน
ตลาดสินคาใดสินคาหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายเกินกว่าที่
คณะกรรมการกําหนดดวยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ 
โดยใหพิจารณาสภาพการแข่งขันของตลาดดวย” มีเจตนารมณ์สรางความเปนธรรมในการแข่งขันทาง
การคาระบบเศรษฐกิจแต่พระราชบัญญัติฯน้ีบัญญัติยกเวน119(1) รัฐวิสาหกิจ (2) สหกรณ์และสหกรณ์
การเกษตร และ (3) หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และส่วนทองถิ่น ตัวอย่างรัฐวิสาหกิจที่แข่งกับเอกชน 
คือ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) องค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท) และองค์ การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอยกเวนนี้เกิดปัญหาการตัดโอกาสของเอกชนที่จะไดรับความคุมครองอย่าง
เปนธรรมในการแข่งขันทางการคาเพราะรัฐวิสาหกิจไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐหรือไดรับงบ
ลงทุนจากรัฐบาล ขอยกเวนดังกล่าวถือว่าไม่เปนธรรมทางการคากับเอกชนที่ผลิตสินคาและบริการ
ประเภทเดียวกันกับรัฐ แมว่าองค์กรรัฐที่ไดรับยกเวนตามพระราชบัญญัติฯน้ีจะมีพฤติกรรมเปนผูมี
อํานาจเหนือตลาด ภาคเอกชนที่ไดรับผลกระทบก็ไม่อาจรองทุกข์กล่าวโทษหรือฟองรองได ซึ่งสรุป
ความแลวพบว่าพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ.2542  สามารถบังคับใชไดกับเอกชน
เท่าน้ัน 

                                                            

  119 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542. 
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  ปัญหากฎหมายผูมีอํานาจเหนือตลาดของไทย คือ  การทําเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดของ
ไทยตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 แต่เดิมน้ันยังไม่มีความชัดเจนดังกรณี
ตัวอย่าง การบังคับขายพ่วงสินคา (tied-sale) สุราขาวกับเบียร์ชาง ในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาการ
รองเรียนนี้บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ถือเปนบริษัทใหม่ที่ตองการเขามาขยายกิจการใน
ตลาดเบียร์ในประเทศ ซึ่งเวลานั้นบริษัท บุญรอดบริเวอร์รี่ จํากัดเจาของเบียร์สิงห์เปนผูนําทาง
การตลาดอยู่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)ใชกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการบังคับขายพ่วง
สินคา (Tied-Sale) สุราขาวกับเบียร์ชาง หากผูบริโภคตองการสุขาขาวจะตองซื้อเบียร์ชางไปดวยแต่
ซื้อในราคาถูก  เหตุการณ์ดังกล่าวทําใหมีบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เปนผูถูกกล่าวหา 
คณะกรรมการการแข่งขันทางการคาพบว่ามีหลักฐานที่พิสูจน์ไดว่ามีการใชอํานาจเหนือตลาดจริง โดย
ผูผลิตสุรามีพฤติกรรมการขายพ่วงเบียร์ใหแก่ตัวแทนจําหน่ายและรานคาจําหน่าย ซึ่งเปนการกระทํา
ที่ละเมิดบทบัญญัติมาตรา 25 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการคายังมิได
ประกาศกําหนดนิยามของผูมี “อํานาจเหนือตลาด” จงึไม่สามารถบังคับใชมาตรา 25 ไดอย่างไรก็ตาม 
ตามกฎหมายแลวการที่ผูประกอบธุรกิจมีอํานาจเหนือตลาดยังไม่ถือเปนความผิดตามกฎหมายจนกว่า
จะมีพฤติกรรมจํากัดหรือกีดกันการแข่งขันตามที่กฎหมายหามไว ในขอเท็จจริงการรอพิสูจน์ว่ามี
อํานาจเหนือตลาดจริงหรือไม่ก็ไม่ทันการต่อการแกปัญหาเนื่องจากกฎหมายกําหนดว่าผิดก็ต่อเมื่อมี
พฤติกรรมหรือการกระทําไปแลวซึ่งต่างจากญี่ปุนที่กําหนดอํานาจเหนือตลาดที่รอยละ 50 โดยไม่ตอง
รอใหมีพฤติกรรมหรือการกระทําที่แสดงออกว่ามีอํานาจเหนือตลาด ขณะที่สหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาใชหลักการดูพฤติกรรมเปนหลักโดยไม่ตองรอพิสูจน์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ขณะที่
สิงคโปร์กําหนดที่รอยละ 30 เห็นไดชัดว่ากฎหมายไทยเมื่อบัญญัติว่า  

ผูประกอบธุรกิจมีอํานาจเหนือตลาดยังไม่ถือเปนความผิดตามกฎหมายจนกว่าจะมีพฤติกรรม
จาํกัดหรือกีดกันการแข่งขันตามที่กฎหมายหามไว 

ทําใหมีภาระปัญหาที่จะตองไปพิสูจน์กันอีกว่าพฤติกรรมจํากัดหรือกีดกันการแข่งขันคือ
อย่างไร 
  ต่อมาเพื่อเปนการแกไขปัญหาช่องว่างทางกฎหมายอันเกิดจากนิยามของ “ผูมีอํานาจเหนือ
ตลาด”คณะกรรมการการแข่งขันทางการคาไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา 
พ.ศ.2542 ประกาศเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดดังนี้ (1) ผูประกอบการธุรกิจรายใดรายหนึ่งในตลาด
สินคาใดสินคาหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่งที่มีส่วนแบ่งตลาดในปีที่ผ่านมาต้ังแต่50% ขึ้นไป และมี
ยอดเงินขายในปีที่ผ่านมาต้ังแต่ 1,000 ลานบาทข้ึนไป (2) ผูประกอบการธุรกิจสามรายแรก ในตลาด
สินคาใดสินคาหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่งที่มี ส่วนแบ่งตลาดในปีที่ผา่นมารวมกันต้ังแต่ 75% ขึ้นไป 
และมียอดเงินขายในปีที่ผ่านมาต้ังแต่ 1,000 ลานบาทข้ึนไป มิใหใชบังคับกับผูประกอบการธุรกิจราย
ใดรายหนึ่งที่มีส่วนแบ่งตลาดในปีที่ผ่านมาตํ่ากว่า 10% หรือยอดเงินขายในปีที่ผ่านมาตํ่ากว่า 1,000 
ลานบาท120   

                                                            

  120 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, “พระราชบัญญัติว่าดวยการแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542: 

ขอจํากัดและการปฏิรูป,” รายงานทีดีอาร์ไอ 92, (มีนาคม 2554): 8. 
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  อย่างไรก็ดีแมจะมีเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดแต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาทางกฎหมายใหพบ
เห็นอยู่ในคือกระบวนการพิสูจน์เพ่ือใหไดหลักฐาน สืบเนื่องจาก ปัญหากฎหมายมาตรา 25 กล่าวคือ
ก่อนที่จะนําบทบัญญัติมาตรา 25 ไปใชจะตองมีการพิสูจน์ใหไดก่อนว่าผูประกอบธุรกิจน้ันมีอํานาจ
เหนือตลาดจริงหรือไม่ เช่น121   
   1)  ตองพิสูจน์ใหไดว่ามีการกําหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินคาหรือ
ค่าบริการอย่างไม่เปนธรรม มีลกัษณะอย่างไร  
   2)  กําหนดเงื่อนไขในลักษณะที่เปนการบังคับโดยทางตรงหรือโดยทางออมอย่างไม่
เปนธรรม เปนอย่างไร  
   3)  พิสูจน์ใหไดว่ามีการระงับ ลด หรอืจํากัดการบริการ การผลิต การซื้อ การ
จาํหน่าย การส่งมอบการนําเขามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร   
   4)  พิสูจน์ใหไดว่ามีการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอ่ืนโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร  
  ปัญหากฎหมายของไทยคือ 1) การพิสูจน์ว่าพฤติกรรมเหล่าน้ีเปนผูมีอํานาจเหนือตลาดทําได
ยากและมีความซับซอนและที่สําคัญการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแข่งขันทางการคาก็ไม่เอ้ือ 
อํานวยต่อการสืบสวนสอบสวนทางการคา 2) บริษัทเอกชนในระบบเศรษฐกิจต่างใชวิธีการแยกบริษัท
ลูกย่อยๆ หลายบริษัทกระจายรายไดใหอยู่กับบริษัทลูกเพ่ือหลบเลี่ยงการตรวจสอบตามเกณฑ์ผูมี
อํานาจเหนือตลาดทําใหตรวจสอบยาก 
 

4.3  เกณฑ์การควบรวมที่ไม่มีความชัดเจน  
 
 4.3.1  เกณฑ์การควบรวมของต่างประเทศกับไทย 
  การควบรวมมีความสัมพันธ์กับอํานาจเหนือตลาดเพราะเมื่อควบรวมกิจการไดแลวย่อมทําให
ผูประกอบการมีอํานาจเหนือตลาดไดง่ายขึ้นกฎหมายต่างประเทศมีขอบัญญัติเกณฑ์การควบรวม เช่น 
กฎหมายสหภาพยุโรปหามมิใหผูประกอบธุรกิจกระทําการรวมธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลใหอยู่ในสภาวะที่มี
ส่วนแบ่งตลาดสูงและเปนอุปสรรคต่อการแข่งขันอย่างเสรี กฎหมายสหรัฐบัญญัติว่าการควบรวมถือ
เปนการสมคบคิดอย่างหนึ่งหากทําไปเพ่ือจํากัดการคาขายในระหว่างหลายรัฐหรือร่วมกับต่างประเทศ
ถือว่าเปนความผิด กฎหมายประเทศญี่ปุนกําหนดเกณฑ์การควบรวมคือการหามธุรกิจถือหุนของ
บริษัทอ่ืนและควบคุมบริษทัอ่ืน กฎหมายประเทศสิงคโปร์กําหนดเกณฑ์การควบรวมว่าเปนการกระทํา
ที่ทําใหการแข่งขันลดลงอย่างมีนัยสําคัญต่อตานการแข่งขันเสรีและทําใหเกิดผูมีอํานาจเหนือตลาด 
และสําหรับกฎหมายไทยบัญญัติเกณฑ์การควบรวมว่า ผูผลิตรวมกับผูผลิต ผูจําหน่ายรวมกับผู
จําหน่าย ผูผลิตรวมกับ ผูจําหน่ายหรือการเขาซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอ่ืน หรือ  
เพ่ือควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ การอํานวยการ หรอืการจัดการ สรุปแลวเกณฑ์การควบรวมโดย
ความหมายของบทบัญญัติทางกฎหมายของทุกประเทศจะมีความหมายเหมือนกัน คือ การควบรวม
ทําใหเกิดการบิดเบือนการแข่งขันทําใหผูควบรวมมีอํานาจทางตลาดเพิ่มมากขึ้น 

                                                            

  121 มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ.2542  
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 4.3.2  เกณฑ์การควบรวมที่ไม่มีความชัดเจนของไทย 
  กรณีตัวอย่างของเกณฑ์การควบรวมที่ไม่ชัดเจนเปนกรณีการควบรวมที่คาบเกี่ยวกับการ
พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 การควบรวมทําใหเกิดผูมีอํานาจเหนือตลาดแต่
มาตรการทางกฎหมายไทยไม่มีความชัดเจนต่อการดําเนินการสืบสวนสอบสวนฟองรองและเอาผิด 
ไดแก่ การควบรวมกิจการของกิจการเคเบิ้ลทีวี IBC และ UTV ซึ่งมีสาระสําคัญในการวิเคราะห์ดังนี้ 
   1)  การควบรวมก่อนประกาศใชพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 
   IBC และ UTV ไดรวมกิจการกันในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 โดยหลังจากรวม
กิจการแลว ทั้ง 2 บริษัทยังคงสภาพนิติบุคคลเปน 2 บริษัทอยู่ โดยไดเปลี่ยนช่ือบริษัท IBC เดิมเปน
บริษัทยูไนเต็ด บรอดคาสต้ิง คอร์ปอเรชั่น จํา กัด (มหาชน) หรือเรียกว่า ยูบีซี ซึ่งรับผิดชอบบริการ
ระบบจานดาวเทียมและเปลี่ยนช่ือบริษัท UTV เดิมเปนบริษัท ยูบีซี เคเบิ้ล เน็ตเวอร์ค จํากัด 
(มหาชน) หรือเรียกว่ายูบีซี เคเบิ้ล ซึ่งจะรับผิดชอบบริการระบบเคเบิ้ลใยแกวนําแสงโดยทั้ง 2 บริษัท
ไดร่วมกันใชช่ือสัญลักษณ์ทางการคาเดียวกัน คือ UBC122 ช่วงเวลาดังกล่าวพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 ยังคงอยู่ในกระบวนการร่างกฎหมายของรัฐสภาอยู่กฎหมายทางการคา
ที่ใชอยู่ในขณะนั้นคือพระราชบัญญัติว่าดวยสินคาและบริการ พ.ศ.2522 ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนเรื่อง
ขอบัญญัติการควบรวมกิจการ 

การรวมกิจการของทั้ง 2 บริษัทไดกระทําโดยการแลกหุนส่วนซึ่งกันและกัน โดย 
บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสต้ิงฯเขาไปถือหุนใหญ่ในบริษัท ยูบีซี เคเบิ้ลฯ รอยละ 97.85 แทนบริษัท
เทเลคอมโฮลดิ้ง ส่วนบริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสต้ิงฯนั้นมีบริษัทเทเลคอมโฮลดิ้งเปนผูถือหุนใหญ่รอย
ละ 40.96 จึงเห็นไดว่าบริษัท เทเลคอมโฮลดิ้งเปนผูถือหุนที่มีความสําคัญต่อบริษัท ยูไนเต็ด บรอด
คาสต้ิงฯ และความสําคัญนี้สามารถโยงไปถึงบริษัท ยูบีซี เคเบิ้ลฯ ได เนื่องจากมีผูถือหุนใหญ่เปน
บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสต้ิงฯ เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางผูถือหุนก่อนและหลังรวมธุรกิจ จะเห็นว่า
สัดส่วนผูถือหุนในปัจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เช่น บริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์ไม่ไดมีหุนส่วนใน
บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสต้ิงฯ เหมือนเช่นในอดีตนอกจากนี้การรวมกิจการของทั้ง 2 บริษัท ยังส่งผล
ถึงคณะกรรมการของทั้ง 2 บริษัทดวย แมว่าแต่ละบริษัทจะมีกรรมการบริษัทคนละชุด โดยกรรมการ
บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสต้ิงฯ มีทั้งหมด 13 คน และกรรมการบริษัท ยูบีซีเคเบิ้ลฯ มีทั้งหมด 10 คน 
แต่เมื่อพิจารณาในรายชื่อคณะกรรมการบริษัทของทั้ง 2 บริษัท พบว่ามีกรรมการที่ดํารงตําแหน่งเปน
กรรมการบริษัทอยู่ทั้ง 2 บริษทัถึง 7 คนดวยกัน อีกทั้ง 2 บริษัทน้ียังมีกรรมการบริหาร และกรรมการ
ลงช่ือผูกพันเปนบุคคลชุดเดียวกัน โดยมีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 8 คน และกรรมการลงชื่อผูกพัน 4 
คน ดังนั้นการบริหารงานของทั้ง 2 บริษัทจึงน่าจะมีแนวโนมไปในแนวทางเดียวกัน123 

2)  การควบรวมหลังประกาศใชพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 

                                                            

  122 นิพนธ์ พัวพงศกร, เดือนเด่น นคิมบริรักษ์ และเสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์, รายงานของ
คณะอนุกรรมการศึกษาฯ กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก, (กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย, 2543), หนา 6. 

  123 เรื่องเดียวกัน, หนา 7. 
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แมว่าการควบรวมกิจการจะเกิดขึ้นมาก่อนการประกาศใชพระราชบัญญัติการ 
แข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 ซึ่งตามหลักกฎหมายแลวไม่สามารถยอนหลังไปบังคับใชได (กฎหมาย
แข่งขันทางการคามีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2542)  แต่กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในภายหลังการควบรวมยังมีอยู่จนกระทั่งมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา 
2542 ดังมีลําดับการควบรวมดังนี้124 
   วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2541 ขออนุมัติรวมกิจการของบริษัท IBC และ UTV 
   วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2541 คณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. มีมติเห็นชอบในหลักการ
เรื่องการปรับโครงสรางผูถือหุน 
   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 มีการทํา สญัญาแลกหุนเพื่อรวมกิจการระหว่าง
บริษัทยูบีซีกับบริษัทยูทีวี เคเบิ้ล-เน็ตเวอร์ค จํา กัด (มหาชน) 
   วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2541 บริษัทมีหนังสอืขอความเห็นชอบจาก อ.ส.ม.ท. เรื่อง
การจัดโครงสรางบริษัทใหม ่
   วันที่ 22 พฤษภาคม และ 5 มิถนุายน พ.ศ.2541 ยูบีซีมีหนังสือถึง อ.ส.ม.ท. ขอ
เปลี่ยนแปลงผงัรายการ และค่าบริการติดต้ัง 
   วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2541 อ.ส.ม.ท. อนุมัติ 
   วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2541 ถึง 1 มีนาคม พ.ศ.2542 กลุ่มบริษัทยูบีซ ีมีหนังสือถึง 
อ.ส.ม.ท. 4 ฉบับ ขอปรับอัตราค่าบริการรายเดือนครั้งใหม่ 
   วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2542 คณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. อนุมัติ (กฎหมายแข่งขัน
ทางการคามีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2542 ประเด็นนี้มีขอครหาว่าคณะกรรมการ อ.
ส.ม.ท.จงใจเร่งใหกระบวนการควบรวมเสร็จสิ้นเร็วมากจนเปนการเล็งเห็นผลว่าตองการช่วยใหการ
ควบรวมครั้งนี้เสร็จสิน้ก่อนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 ประกาศใช) 
  เมื่อควบรวมกิจการเปน UBC แลวจะตองอยู่ภายใตการบังคับใชของพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 แต่มีประเด็นสําคัญที่ตองวิเคราะห์ต่อเนื่องคือ UBC เร่งออกแพคเกจ
สินคาและบริการก่อนที่จะประกาศใชพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 UBC ใช
อํานาจการผูกขาดในตลาดโดยคิดค่าบริการที่สูงเกินควรหลังจากการควบรวมกิจการ กล่าวคือ UBC 
ไดเสนอแพคเกจราคาสูง(Gold Package) และแพคเกจราคาต่ํากว่า (Silver Package) แต่แพคเกจ
ราคาต่ํากว่ามีจํานวนช่องรายการนอยมากเมื่อเทียบกับแพคเกจราคาสูง ทําใหผูบริโภคจําตองซื้อ
แพคเกจราคาสูงตามไปดวย  แมจะมีการบังคับใชพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา 2542 แลว 
UBC ยังสามารถกําหนดบังคับขายในแพคเกจราคาสูง(Gold Package) ไดโดยไม่ถูกฟองรองเรื่องการ
ผูกขาดแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อมีการรองเรียนต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการคา ว่า UBC ใช
อํานาจการผูกขาดในตลาดโดยคิดค่าบริการท่ีสูงเกินควรในรายการ กีฬา ภาพยนตร์ (HBO, 
Cinemax) และข่าว (CNN, BBC) เปนตน  คณะกรรมการการแข่งขันทางการคาก็เพียงแต่มีมติให
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.)ทบทวนอัตราค่าบริการที่เหมาะสมของ UBC4 ซึ่ง
ปรากฏว่า อสมท. ก็มไิดดําเนินการแต่อย่างใด  

                                                            

  124 เรื่องเดียวกัน, หนา 8. 
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  ปัญหาของโทรทัศน์บอกรับสมาชิก UBC ถือไดว่าเปนปัญหาผลประโยชน์ทับซอนขององค์กร
ควบคุมการแข่งขันทางการคาในช่วงเวลารอยต่อการควบรวมกิจการปี พ.ศ.2541 และการประกาศใช
พระราชบัญญัติ การแข่งขันการคา พ.ศ.2542 รอยโท สุชาย เชาว์วิศิษฐ์ (อดีตอธิบดีกรมการคา
ภายใน) เลขานุการคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาในปี พ.ศ.2543 มีส่วนร่วมการพิจารณา
ประเด็นการผูกขาดธุรกิจโทรทัศน์เคเบิ้ล ซึ่งมีการรองเรียนเรื่องการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสมาชิก
รายเดือนที่สูงเกินควร  ทั้งนี้ รอยโทสุชายเปนกรรมการบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งเปนบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์125 ผูเปนเจาของโทรทัศน์บอกรับสมาชิก UBC ประเด็นนี้ผูวิจัย
วิเคราะห์เปนปัญหาผลประโยชน์ทับซอนขององค์กรควบคุมการแข่งขันทางการคาที่มีลักษณะของทุน
นิยมพวกพอง (Crony Capitalism) ผลประโยชน์สาธารณะไดตกไปสู่ของธุรกิจของครอบครัวหรือ 
เครือญาติ และพวกพองของผูนําทางการเมืองโดยอาศัยความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ช่วยเหลือพ่ึงพา
กันคิดหากําไรเพิ่มพูนความร่ํารวยและสรางอิทธิพลทางธุรกิจ การคาและการเมืองควบคู่กันไปจนมี
ลักษณะเปนธุรกิจการเมือง(Money Politics) ทุนนิยมพวกพองในประเทศไทยจึงเปนกลุ่มทุนที่
ก่อใหเกิดปัญหาก่อใหเกิดการทุจริตและเปนอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
โดยรวมมาตลอด  รวมทั้งยังเปนอุปสรรคต่อการส่งเสริมหลักการและจิตสํานึกต่อระบบธรรมาภิบาล
ของประเทศไทยอีกดวย 
 
 4.3.3  เกณฑ์การควบรวมที่ไม่มีความชัดเจนของพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า 
พ.ศ.2542 กรณีการควบรวมกิจการผ่านตลาดหลักทรัพย์  
 เกณฑ์การควบรวมที่ไม่มีความชัดเจนเกิดจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ การแข่งขนั
การคา พ.ศ.2542 ไม่ไดกําหนดขอบเขตการบังคับใชที่ชัดเจนดังมาตรา  มาตรา 26 ไดบัญญัติหามมิ
ใหผูประกอบธุรกิจกระทําการรวมธุรกิจซึ่งอาจทําใหเกิดการผูกขาดหรือความไม่เปนธรรมในการ
แข่งขัน เวนแต่จะไดรบัอนุญาตจากคณะกรรมการโดยการรวมธุรกิจใหหมายความรวมถึง 
   1)  การที่ผูผลติรวมกับผูผลิต ผูจาํหน่ายรวมกับผูจาํหน่าย ผูผลิตรวมกับผูจาํหน่าย
หรอืผูบริการรวมกับผูบริการ อันจะมีผลใหสถานะของธุรกิจหนึ่งคงอยู่และธรุกิจหนึ่งสิ้นสุดลงหรือเกิด
เปนธุรกิจใหมข่ึ้น 
   2)  การเขาซื้อสินทรัพย์ทัง้หมดหรือบางส่วนของธุรกิจอ่ืนเพื่อควบคุมนโยบายการ
บริหาร ธุรกิจ การอํานวยการ หรอืการจัดการ 
   3)  การเขาซื้อหุนทั้งหมดหรอืบางส่วนของธุรกิจเพ่ือควบคมุนโยบายการ
บริหารธุรกิจ การอํานวยการ หรือการจัดการ 
  ขอบัญญัติดังกล่าวหากวิเคราะห์แลวเปนการควบรวมของบริษัทจดทะเบียนและหางหุนส่วน 
เมื่อมีการควบรวมกิจการตองรายงานต่อสํานักงานพาณิชย์ประจําทองที่ แต่ยังถือว่าเปนเกณฑ์การ
ควบรวมที่ไม่มคีวามชัดเจนของพระราชบัญญัติ การแข่งขนัทางการคา พ.ศ.2542 กล่าวคือ
พระราชบัญญัติฯน้ีเนนการควบรวมกิจการที่ดําเนินการนอกตลาดหลักทรัพย์ แต่หากเปนการควบรวม
ที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 ไม่สามารถใชบังคับได

                                                            

  125 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, เรื่องเดิม, หนา 12. 



79 

ดังกรณีบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) หรือ True ซื้อกิจการบริษัทโทรคมนาคม Hutch 
การควบรวมกิจการครั้งนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวของคือ126 
       (1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
       (2)  พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และทีแ่กไขเพิ่มเติม   
       (3)  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่
ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
       (4)  ประมวลรัษฎากร 
       (5)  ขอบังคับ/ประกาศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ทั้งสองบริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์การซื้อขายนี้จะทําให True ไดโครง 
ข่ายที่บริษัทย่อยเหล่าที่ Hutch ถือครองอยู่มาเสริมในธุรกิจของ True  ซึ่งถือว่าทําให True มี
ศักยภาพทางการตลาดมากกว่าคู่แข่งอ่ืน ๆ เช่น DTAC และ AIS โดยการรวมกิจการกันในตลาดหลัก 
ทรัพย์หลักเกณฑ์น้ีถือเปนกรณีตัวอย่างที่ไม่มีความชัดเจนของและจุดอ่อนของพระราชบัญญัติ การ
แข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 ที่ไม่สามารถควบคุมการควบรวมโดยการเขาซื้อหุนและกิจการของ
บริษัทอ่ืนที่ดําเนินการผ่านตลาดหลักทรัพย์ได ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปสู่การแข่งขันทางการคาในภาค
การผลิตจริง (Real Sector) การควบรวมดังกล่าวทําใหบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
กลายเปนผูมีอํานาจเหนือตลาดโดยปริยายส่งผลต่อศักยภาพในการใหบริการที่เพ่ิมมากขึ้นและการ
ประมูลระบบ 3G ทําใหเกิดการผูกขาดรวมไปถึงกลไกการกํากับราคาในอนาคต127  
  กรณีของตัวอย่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ True ซื้อกิจการบริษัท
โทรคมนาคม Hutch สะทอนใหเห็นช่องว่างทางกฎหมายแข่งขันทางการคาของไทยอย่างมากเปนการ
ควบรวมกิจการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออก
ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แต่กลับมีผลกระทบในภาคการ
ผลิตจริง(Real Sector) คือการใหบริการดานโทรคมนาคมต่อผูบริโภคเพราะบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) สามารถนําเทคโนโลยีของ Hutch มาใชเสริมศักยภาพการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งขัน
ในตลาด และที่สําคัญคือพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 ไม่สามารถบังคับใชได
เนื่องจากขอบัญญัติของกฎหมายไม่ไดครอบคลุมการควบรวมกิจการภายใตตลาดหลักทรัพย์  

 

4.4  ปัญหาการป้องกันการผูกขาดโดยผู้บริโภคการฟ้องร้อง 
 
 4.4.1  การป้องกันการผูกขาดโดยผู้บริโภค และการฟ้องร้องของต่างประเทศและไทย   
  การปองกันการผูกขาดโดยผูบริโภคมีความแตกต่างกันตามพ้ืนฐานกฎหมายของแต่ประเทศ
อย่างสหภาพยุโรปที่รวมหลาย ๆ ประเทศรวมกัน  การปองกันการผูกขาดโดยผูบริโภคจากแต่ละ
ประเทศจะดูแยกย่อยมากเกินไป ดังนั้น สหภาพยุโรปจึงมอบอํานาจใหคณะกรรมาธิการยุโรปดานการ
                                                            

  126 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การควบรวมกิจการ, คนวันที่ 4 ตุลาคม 2556 จาก
http://www.set.or.th/th/market/MnA_p3.html  

  127กองบรรณาธิการ, “สตง.จัดหนักขอคําตอบ กสท,” ฐานเศรษฐกิจ (24 -26 กุมภาพันธ์ 2554 ): 1. 
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แข่งขันทางการคาปฏิบัติหนาที่แทนผูบริโภคมีอํานาจในการเปนผูเริ่มคดี ไต่สวนคดี และส่งใหศาล
ยุโรปดําเนินคดี ในสหรัฐอเมริกาที่มีการปกครองแบบสหพันธรัฐที่มีความหลากหลายของธุรกิจภายใน
รัฐต่าง ๆ กฎหมายจึงเปดโอกาสเอกชนผูไดรับความเสียหายจาการผูกขาดสามารถฟองรองต่อผู
ผูกขาดไดโดยตรงอันเปนการลดภาระการบังคับใชกฎหมายของรัฐบาลเช่น Uranium Antitrust 
Litigation บริษัทเอกชนผูผลิตกระแสไฟฟาของสหรัฐอเมริกาฟองผูประกอบการอุตสาหกรรม
ยูเรเนียมต่างประเทศที่ใชยูเรเนียมเปนแหล่งผลิตกระแสไฟฟา  ร่วมกันดําเนินธุรกิจผูกขาดและเอา
เปรียบผูผลิตรายเดิมที่อยู่ในตลาดมาก่อน  ศาลพิพากษาใหจําเลยชดใชค่าเสียหายเปน 3 เท่าของค่า 
เสียหายที่แทจริงแก่โจทก์แลว ศาลยังกําหนดใหจําเลยชดใชค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแก่
โจทก์อีกดวย ส่วนของประเทศญี่ปุนการฟองรองระหว่างผูบริโภคจะทําไดเมื่อคณะกรรมการการคา
โดยธรรมไดสอบสวนเสร็จแลว ผูบริโภคจึงจะนําผลน้ันไปฟองรองต่อศาลได ส่วนของไทยและสิงคโปร์
ยังไม่มีการฟองรองของผูบริโภคต่อกรณีการผูกขาด 
 การฟองรองในต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรปจะมีโทษทางแพ่ง ส่วนสหรัฐอเมริกา   ญี่ปุน   
จะมีบทลงโทษทางอาญาสําหรับพฤตกรรมมีอํานาจเหนือตลาด เช่น การร่วมกันกําหนดราคา การ
รวมตัวกันกําหนดราคาประมูล การแบ่งตลาดและการจํากัดปริมาณการผลิต ทั้งนี้ แต่ละประเทศอาจ
กําหนดเงื่อนไขการฟองรองที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือจะใหความสําคัญต่อพฤติกรรมผูกขาด
และมีอํานาจเหนือตลาด การฟองรองทําไดโดย ไม่ตองพิสูจน์ความเสียหาย เพียงแต่ผูประกอบการมี
พฤติกรรมดังกล่าวก็สามารถเอาความผิดไดดังกรณี สายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ส และสายการบินยู
เอส แอร์เวย์ส กําลังวางแผนควบรวมกิจการเพื่อจัดต้ังสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกแมสถานะปัจจุบัน
ของการควบรวมกิจการยังไม่สําเร็จตามขั้นตอนการควบรวมแต่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา 
คณะกรรมการกํากับการแข่งขันดานการบิน และศาลลมละลายกลางของสหรัฐฯ ใชอํานาจตาม
กฎหมายของตนเองสืบสวนสอบสวนไดทันทีโดยไม่ตองพิสูจน์ความเสียหาย และความรุนแรงของ
บทลงโทษของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน มีทั้ง ที่กําหนดอัตราโทษตายตัวเปนจํานวนเงิน
ค่าปรับสูงสุด และกําหนดอัตราโทษตามสัดส่วนความเสียหายหรือรายไดที่บริษัทน้ันไดรับจากการ
ผูกขาด  
 
 4.4.2  ปัญหาการป้องกันการผูกขาดโดยผู้บริโภค  การฟ้องร้องของประเทศไทย 

ปัญหาการปองกันการผูกขาดโดยผูบริโภคและการฟองรองของประเทศไทยมีจุดอ่อนที่
แตกต่างจากของต่างประเทศที่หน่วยงานควบคุมแข่งขันการคามีอํานาจตามกฎหมายที่จะตัดสิน
ลงโทษผูที่ผูกขาดและคุมครองผูบริโภคเปนอํานาจเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส่วนของไทยการที่ผูบริโภคจะ
ฟองรองตองไปดําเนินการผ่านกฎหมายพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 โดยผูบริโภคจะตองมี
หลักฐานที่ชัดเจนอันพิสูจน์ไดว่าตนเองไม่ไดรับความเปนธรรมอันเกิดจากการผูกขาด ซึ่งหลักฐานที่
สําคัญนั้นคือคําวินิจฉัยหรือคําตัดสินของคณะกรรมการแข่งขันทางการคาที่ไดสืบสวนสอบสวนจนเปน
ที่แน่ชัดแลวว่าผูประกอบการมีพฤติกรรมผูกขาด และปัญหาสําคัญคือคณะกรรมการแข่งขันทางการ
คาไม่เคยมีคําวินิจฉัยหรือคําตัดสินว่ามีผูประกอบการในตลาดมีพฤติกรรมผูกขาดเลย แสดงใหเห็นว่า 
การปองกันการผูกขาดของไทยมีจุดอ่อนเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ สํานักงาน
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คณะกรรมการแข่งขันทางการคามีอํานาจในการไต่สวนคดีและดําเนินคดี แต่ไม่สามารถเปนผูเริ่มคดี
เองไดหากไม่มีผูทําการฟองรองเขามาหรือไม่มีผูรองเรียนเขามา ในขณะที่หน่วยงานควบคุมการ
แข่งขันการคาของคณะกรรมาธิการยุโรป  สหรัฐอเมริกา และญี่ปุนมีอํานาจต้ังคดี สอบสวน และ
ฟองรองต่อศาลไดเอง  

 
 4.4.3  ปัญหาองค์กรการป้องกันการผูกขาดโดยผู้บริโภค    
     ปัญหาของประเทศไทยคือคือคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคปฏิบัติหนาที่ภายใต
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ขณะที่ปัญหาการแข่งขันทางการ การผูกขาด อํานาจเหนือ
ตลาดเปนปัญหาที่อยู่ภายใตพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 จะเห็นไดว่า
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไม่ไดมีอํานาจตามกฎหมายการแข่งขันทางการคา คือพระราชบัญญัติ 
การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 ส่วนการปองกันการผูกขาดโดยผูบริโภค และการฟองรองของ
ต่างประเทศที่คลายคลึงกับประเทศไทย คือ การปองกันการผูกขาดโดยผูบริโภค และการฟองรองของ
สมาคมคุมครองผูบริโภคแห่งสิงคโปร์ (Consumers Association of Singapore) เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานคลายคลึงกับคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคของไทยกล่าว คือ มีหนาที่คุมครองสิทธิของ
ผูบริโภคเพียงปลายเหตุที่เปนประเด็นเล็ก ๆ นอย ๆ เช่น 1 สิทธิที่จะไดรับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณนา
คุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 2 สิทธิที่จะไดอิสระในการเลือกหาสินคาหรือ
บริการ 3 สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 4 สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรม
ในการทําสัญญา 5 สิทธิที่จะไดการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  แมจะมีสิทธิตามกฎหมาย
คุมครองผูบริโภคเช่น สิทธิในการเลือกหาสินคาหรือบริการ แต่สิทธิดังกล่าวเปนประเด็นปลายเหตุ
เพราะกฎหมายไม่ไดใหอํานาจผูบริโภคฟองรองกรณีการผูกขาดที่ลิดรอนสิทธิในการเลือกหาสินคา
หรือบริการซึ่งเปนการจํากัดไม่ใหเลือกสินคาอ่ืน ๆ ได ปัญหากฎหมายต่อมาคือคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคไม่ไดมีสถานะเปนพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 
2542 ทําใหไม่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ เรียกพยาน หรือวัตถุพยานทั้งหลายเกี่ยวกับการผูกขาดทาง
การคาฯมาประกอบการสืบสวนได   

สรุป 
  การควบคุมการแข่งขันในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันตามแต่ความกาวหนาทาง
กฎหมายควบคุมการแข่งขันทางการคาของแต่ละประเทศจากการศึกษาตัวอย่างขอกฎหมายของแต่
ละประเทศพบว่าในประเทศที่มีพัฒนาแลวอย่างสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุนมีกฎหมายที่รัดกุม
ในการกําหนดเกณฑ์การแข่งขัน เช่น ผูมีอํานาจเหนือตลาดเปนอย่างไร พฤติกรรมมีอํานาจเหนือ
ตลาดเปนอย่างไร การควบรวมกิจการเปนอย่างไร และที่สําคัญมีระบบตรวจสอบที่เขมแข็งโดย
กรรมการควบคุมการแข่งขันการคาเปนองค์กรอิสระที่มีอํานาจสืบสวนสอบสวน ดําเนินคดี และส่ง
ฟองศาลไดดวยตนเอง เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุนคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
ทางการคาปฏิบัติหนาที่อย่างมีประสิทธิภาพ การสืบสวนสอบสวน การฟองรองมีผลทางคดีและมีการ
บังคับใชกฎหมายแข่งขันทางการคาอย่างเปนรูปธรรม ขณะที่กฎหมายไทยคณะกรรมการแข่งขัน
ทางการคาไม่มีอํานาจเช่นนั้น กล่าว ตองมีผูรองเรียนจึงจะสอบสวนไดและการฟองรองก็ตองส่งคดีไป
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ยังอัยการและความเห็นสั่งฟองก็เปนดุลพินิจของอัยการ ส่วนการฟอง รองโดยเอกชนหรือผูบริโภค
การท่ีฟองรองว่าตนเองไดรับความเสียหายจากการผูกขาดจําเปนตองอางอิงจากผลการดําเนินคดีของ
คณะกรรมการแข่งขันทางการคาซึ่งเปนไปไม่ไดเลยเนื่องจากคณะกรรมการแข่งขันทางการคายังไม่
สามารถฟองรองผูมีพฤติกรรมผูกขาดแมแต่เพียงรายเดียว 
  
ตารางที่ 4.1  เปรียบเทียบกฎหมายควบคุมการแข่งขันทางการคา 
 

ประเดน็การ
เปรียบเทียบ 

สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สงิคโปร์ ไทย 

กฎหมายควบคุม
การแข่งขันทาง
การคา 

Anti-Competitive 
Arrangements in 
Title VI of the 
European 
Community 
Treaty 1957 or EC 
Treaty  

The Sherman 
Act 1890 

The 
Antimonopoly 
Act of 1947 

Competition 
Act of 
Singapore 
2009 

พระราชบัญญัติ 
การแข่งขันทาง
การคา 2542 

องค์กรท่ีควบคุม
ผลประโยชน์ทับ
ซอน 

คณะกรรมาธกิาร
ยุโรป (European 

Commission) 

 

คณะกรรมการ
การคาแหง่
สหพันธรัฐ 
(Federal 
Trade 
Commission) 

คณะกรรมการ
การคาโดยธรรม
ของประเทศญี่ปุน 
(The Japanese 
fair trade 
commission : 
JFTC) 

คณะกรรมการ
การแข่งขันของ
สิงคโปร ์
(Completion 
Commission 
of Singapore 
- CCS) 

คณะกรรมการ
การแข่งขันทาง
การคา 

สถานะทาง
กฎหมายของ
องค์กรท่ีควบคุม
ผลประโยชน์ทับ
ซอน 

องค์กรอสิระที่มี
อาํนาจกึ่งตุลาการ 
(quasi-judiciary) มี
อาํนาจสืบสวน
สอบสวนและตัดสนิ 

องค์กรอสิระที่มี
อํานาจกึ่งตุลา
การ (quasi-
judiciary) 
มีอํานาจสืบสวน
สอบสวนและ
ตัดสิน 

องค์กรอสิระที่มี
อํานาจกึ่งตุลาการ 
(quasi-judiciary) 
มีอํานาจสืบสวน
สอบสวนและ
ตัดสิน 

หน่วยงานใน
กํากบัของรัฐ
ภายใตรัฐมนตรี
กระทรวง
การคาและ
อตุสาหกรรม 

หน่วยงานใน
กํากบัของรัฐ
กระทรวงพาณิช 

การไดมาซ่ึง
คณะกรรมการ 
องค์กรควบคุม
ผลประโยชน์ทับ
ซอนและแข่งขัน
ทางการคา 

การเลือกตัง้ภายใน
คณะกรรมาธกิาร
ยุโรป (European 
Commission)เพือ่
กาํกบัดแูลการ
แข่งขันทางการคา 

เสนอชื่อโดย
ประธานาธิบดี
และไดรบัการ
รับรองจาก
วุฒิสภา 

ไดรบัการแต่ตั้ง
จาก
นายกรัฐมนตรี
โดยความ
เห็นชอบของสภา
ผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา 

รฐัมนตรี
กระทรวง
การคาและ
อตุสาหกรรม
เปนผูแตง่ตั้ง 

รฐัมนตรีวา่การ
กระทรวงพาณิช
เปนผูแตง่ตั้ง 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)  
 

ประเดน็การ
เปรียบเทียบ 

สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไทย 

การไดมาซ่ึง
คณะกรรมการ 

องค์กรควบคุม
ผลประโยชน์ทับซอน
และแข่งขันทางการ
คา 

การเลือกตัง้ภายใน
คณะกรรมาธกิาร
ยุโรป (European 

Commission)เพือ่
กาํกบัดูแลการ
แข่งขันทางการคา 

เสนอชื่อโดย
ประธานาธิบดี
และไดรับการ
รบัรองจาก
วุฒิสภา 

ไดรบัการแต่ตั้ง
จากนายกรัฐมนตรี
โดยความเหน็ชอบ
ของสภา
ผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา 

รฐัมนตรี
กระทรวง
การคาและ
อตุสาหกรรม
เปนผูแตง่ตั้ง 

รฐัมนตรีวา่การ
กระทรวงพาณิช
เปนผูแตง่ตั้ง 

      

      

เกณฑ์การคํานวณ
และกําหนดขอบเขต
ผูมีอาํนาจเหนือตลาด 

วิเคราะห์พฤติกรรม
ของผูคาในตลาด
เปนสําคัญ 

วิเคราะห์
พฤติกรรมของ
ผูคาในตลาดเปน
สาํคัญ 

มีส่วนแบ่งตลาดไม่
ต่ํากว่ารอยละ 50 

ควบคู่กับการ
วิเคราะห์
พฤติกรรมทาง
การคา 

ผูมีอาํนาจเหนือ
ตลาดท่ีรอยละ 

30 และ
วิเคราะห์
พฤติกรรมใน
ตลาดประกอบ
กัน   

มีสว่นแบ่งตลาด
ในปีท่ีผา่นมา
ตั้งแต่รอยละ 50 

ข้ึนไป และ
พฤติกรรม
ทางการคาตอง
ไดรบัการพสิูจน์
อย่างชัดแจงวา่
เปนผูมีอาํนาจ
เหนือตลาด 

การฟองรองและการ
คุมครองผูบริโภค 

คณะกรรมาธกิาร
ยุโรปดานการ
แข่งขันทางการคา
ปฏิบัติหนาท่ีแทน
ผูบริโภคมีอํานาจ
ในการเปนผูเริ่มคดี 
ไต่สวนคด ีและส่ง
ใหศาลยุโรป
ดําเนินคด ี

คณะกรรมการ
การคาแหง่
สหพันธรัฐ
สบืสวนสอบสวน
ดําเนินการ
ฟองรอง และไม่
ตัดสิทธิ์
ผูเสียหาย
ฟองรองเอง
โดยตรง 

การฟองรอง
ระหว่างผูบริโภค
จะทําไดเมื่อได
สอบสวนเสรจ็แลว 

ผูบริโภคจึงจะนํา
ผลน้ันไปฟองรอง
ต่อศาลได 

คณะกรรมการ
แข่งขันการคา
ฟองเองโดยตรง
เมื่อไดสอบสวน
เสร็จแลว 

ผูบริโภคจึงจะ
นําผลน้ันไป
ฟองรองต่อศาล
ได 

คณะกรรมการ
แข่งขันการคา
ฟองเองโดยตรง
ส่วนการฟองรอง
ของประชาชน
ตองดาํเนินการ
ผ่านสาํนักงาน
คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค 

 



 
บทที่ 5  

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรปุ 
 
   การศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายการแข่งทาง
การคามีเปาประสงค์เพ่ือศึกษา แนวคิดและทฤษฏีว่าดวยหลักเสรีภาพทางเศรษฐกิจและการผูกขาด
ทางการคา  การปองกันผลประโยชน์ทับซอนและการบังคับใชกฎหมายแข่งขันทางการคาของ
ต่างประเทศและประเทศไทย โดยทําการศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 ของไทยโดยเปรียบเทียบกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาของ
ต่างประเทศ การวิจัยน้ีมีลักษณะเปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวม
ขอมูลและเอกสารเกี่ยวของจากหนังสือกฎหมาย บทความ วารสาร รายงานการวิจัย สื่อ อินเตอร์เน็ต  
บทบัญญัติของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวของ  
 การศึกษานี้เกิดจากปัญหาการบังคับใชกฎหมายแข่งขันทางการคาของไทยคือพระราช 
บัญญัติ ว่าดวยการแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 เนื่องจาก ตลอดระยะเวลาการบังคับใชกฎหมาย
ฉบับน้ีบังคับใชกลับยังไม่มีบริษัทขนาดใหญ่หรือองค์กรธุรกิจใด ๆ แมแต่รายเดียวถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมายฉบับน้ี ปัญหาสําคัญเกิดจากการควบคุมการแข่งขันการคายังไม่มีประสิทธิภาพอัน
เนื่องมาจาก  “คณะกรรมการการแข่งขันทางการคา” ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปนตําแหน่งที่มีที่มาการแต่งต้ังของฝายการเมือง ทําใหการ
บริหารงานขาดความเปนอิสระ  และถูกครอบงําโดยฝายการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
คณะกรรมการฯ บางคนมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางออมกับธุรกิจที่เปนคู่แข่งขันทางการคาซึ่ง
เปนพฤตกรรมประโยชน์ทับซอน 
  การแข่งขันทางการคาเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ใหเสรีภาพแก่ภาคเอกชนในการเลือกดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน
เปนเจาของปัจจัยการผลิต เช่น ที่ดิน แรงงาน เงินทุน เทคโนโลยีและทรัพยากร วัตถุดิบ เอกชนมี
เสรีภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการเลือกอุปโภคบริโภคสินคา และบริการต่างๆ แต่เสรีภาพ
ดังกล่าวจะตองอยู่ภายใตขอบเขตของกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานของบุคคลอ่ืน เช่น การ
ผูกขาดดานการผลิต การกําหนดราคา การควบรวมกิจการที่ผิดกฎหมายเพราะถือเปนการคาที่ไม่เปน
ธรรม การคาที่ไม่เปนธรรมสรางความขัดแยงในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมที่เปด
ใหมกีารแข่งขันผลิตสินคาและบริการไดอย่างเสรี การคาที่ไม่เปนธรรมทําใหผูผลิตที่เปนเจาของปัจจัย
การผลิตมากที่สุดในตลาดสามารถควบคุมปริมาณการผลิตส่งผลต่อระดับราคาสินคาและบริการใน
ตลาดที่สูงหรือตํ่าจนผิดปกติทําใหผูคารายอ่ืน ๆ ไดรับผลกระทบจากพฤติกรรมดังกล่าว 
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 การผูกขาดทางการคาเกิดขึ้นมาเปนเวลาชานานแลวต้ังแต่โบราณกาล  ในประเทศไทยระบบ
ผูกขาดเกิดขึ้นในสมัยอยุธยา สภาพสังคมในสมัยน้ันประชาชนมีอาชีพทําการเกษตรและการคา
ลักษณะการผูขาดในสมัยอยุธยาจึงเปนการผูกขาดปัจจัยการผลิต คือ “ที่ดิน” ส่วนทางดานการคา
ขายรัฐยื่นมือเขามายุ่งเกี่ยวในฐานะคนกลาง  รับซื้อสินคาบางอย่างจากพ่อคาต่างชาติมาขายต่อให
เอกชนเปนรายย่อย ในสมัยต่อ ๆ มาเช่นสมัยรัตนโกสินทร์การผูกขาดทางการคาจะเกิดจากการ
อุปถัมภ์ค้ําชูกันระหว่างพ่อคาและขาราชการ พ่อคาตองการใชอํานาจของขาราชการเพื่อคุมครอง
การคาของตนเอง ขณะที่ขาราชการก็รับผลประโยชน์ตอบแทนหลังจากที่ใชอํานาจหนาที่ของตนเอง
อํานวยความสะดวกทางการคาใหกับพ่อคา จนกลายเปนวัฒนธรรมสังคมอุปถัมภ์ระหว่างกันและฝัง
รากลึกในสังคมไทยเรื่อยมา 
 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเสรีทุนนิยมใหความสําคัญกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
อย่างเสรีซึ่งจะนําไปสู่การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและก่อใหเกิดผลดีต่อผูบริโภค 
ในทางตรงกันขาม การผูกขาดเปนบ่อเกิดแห่งความไรประสิทธิภาพ และยังเปนแหล่งบ่มเพาะการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประโยชน์ทับซอนของเจาหนาที่รัฐที่กํากับดูแลการแข่งขันทาง
การคา แมว่าประเทศไทยจะเปนประเทศแรกในอาเซียนที่มีการบังคับใชกฎหมายแข่งขันทางการคาที่
สมบูรณ์แบบ คือ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 และมีการต้ังคณะกรรมการแข่ง
ขันทางการคา และสํานักงานการแข่งขันทางการคา เพ่ือกํากับดูแลใหเกิดการแข่งขันที่เสรีและเปน
ธรรม แต่ในทางปฏิบัติจริงยังไม่สามารถบังคับใชกฎหมายไดอย่างเปนรูปธรรม ดังนั้น จึงจําเปนอย่าง
ย่ิงที่จะตองมีการปฏิรูปพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 ซึ่งจะครอบคลุมถึงการ
ปฏิรูปคณะกรรมการแข่งขันทางการคาและสํานักงานแข่งขันทางการคา ผลการศึกษาสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังเอาไวกล่าวคือคณะกรรมการการแข่งขันทางการคามีความ สัมพันธ์ทั้งทางตรง และ
ทางออมกับธุรกิจที่อาจมีพฤติกรรมการคาที่ไม่เปนธรรม จึงเปนผลใหพระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การคา พ.ศ.2542 ไม่มกีารบังคับใชอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ  
 ผลการศึกษาพบว่า การควบคุมการแข่งขันทางการคาของประเทศมีปัญหาทางกฎหมาย ดังนี้ 
   1)  ปัญหากฎหมายว่าดวยผลประโยชน์ทับซอนของประเทศไทย มีสาเหตุจาก
กฎหมาย พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 บัญญัติใหฝายการเมืองสามารถดํารง
ตําแหน่งในคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาได  ขณะฝายการเมืองมักจะเกี่ยวของกับธุรกิจและ
กลุ่มทุน เนื่องนักการเมืองจะรับความช่วยเหลือทางการเงินจากธุรกิจทั้งรูปแบบการบริจาคเงินเขา
พรรคการเมือง และการใหเงินโดยสิเน่หาเปนการส่วนตัวโดยหวังผลตอบแทนกันเมื่อนักการเมืองชนะ
การเลือกต้ัง  ขณะที่ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนมักจะมีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจกับธุรกิจที่ถูกรองเรียน
เรื่องการคาไม่ธรรมไม่ทางตรงก็ทางออม   
   2)  เกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดต่างประเทศกับประเทศไทยก่อนที่จะมีการกําหนด
นิยามของผูมีอํานาจเหนือตลาดการควบคุมการแข่งขันทางการคายังไม่สามารถบังคับใชกฎหมายได
อย่างเต็มที่เนื่องจากก่อนที่จะนําบทบัญญัติ พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 
มาตรา 25 ไปใชจะตองมีการพิสูจน์ใหไดก่อนว่าผูประกอบธุรกิจน้ันมีอํานาจเหนือตลาดจริงหรือไม่ 
ตามกฎหมายแลวการที่ผูประกอบธุรกิจมีอํานาจเหนือตลาดยังไม่ถือเปนความผิดตามกฎหมายจนกว่า
จะมีพฤติกรรมจํากัดหรือกีดกันการแข่งขันตามที่กฎหมายหามไว ในขอเท็จจริงการรอพิสูจน์ว่ามี
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อํานาจเหนือตลาดจริงหรือไม่ก็ไม่ทันการต่อการแกปัญหาเนื่องจากกฎหมายกําหนดว่าผิดก็ต่อเมื่อมี
พฤติกรรมหรือการกระทําไปแลวซึ่งต่างจากญี่ปุนที่กําหนดอํานาจเหนือตลาดที่รอยละ 50 โดยไม่ตอง
รอใหมีพฤติกรรมหรือการกระทําที่แสดงออกว่ามีอํานาจเหนือตลาด ขณะที่สหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาใชหลักการดูพฤติกรรมเปนหลักโดยไม่ตองรอพิสูจน์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และ
สิงคโปร์กําหนดเกณฑ์ผูมีอํานาจเหนือตลาดไวที่รอยละ 30 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติ 
การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 จะเห็นว่ากฎหมายไทยยังขาดการบังคับใชที่เปนรูปธรรมและ
ขอบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับผูมีอํานาจเหนือตลาด 
  3)  ปัญหากฎหมายผูมีอํานาจเหนือตลาดของไทย พฤติกรรมของผูมีอํานาจเหนือ
ตลาดจะมีหลักการที่เหมือนกันไมว่าจะเปนกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย ซึ่งมีหลักการผูมี
อํานาจเหนือตลาด คือ เปนผูมีพฤติกรรมจํากัดการแข่งขันภายในตลาดสินคาใดสินคาหนึ่งและส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม มีการตกลงร่วมกันระหว่างผูประกอบธุรกิจมีทั้งในระดับแนวนอน
และแนวดิ่งใชอํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบเลือกปฏิบัติโดยปราศจากเหตุผลอันควร กําหนดราคาที่ไม่
สมเหตุสมผลชักจูงลูกคาดวยวิธีที่ไม่สมเหตุสมผลเขาไปแทรกแซงกิจการของคู่แข่งโดยปราศจาก
เหตุผลอันสมควรจํากัดหรือบิดเบือนการแข่งขันหรือการใชอํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบหรือการควบ
รวมกันซึ่งเปนผลใหการแข่งขันในตลาดลดลง แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือผูมีอํานาจเหนือตลาดต่างประเทศ
มีสภาพการบังคับใชกฎหมายแข่งขันทางการคาที่เปนรูปธรรมมากกว่าประเทศไทยดังจะเห็นไดจาก
คณะกรรมการแข่งขันทางการคาของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุนมีผลงานสืบสวนสอบสวน
และมีคดีที่ฟองศาลเกี่ยวกับการแข่งขันทางการคาที่ไม่เปนธรรมขณะที่คณะกรรมการแข่งขันทางการ
คาของไทยยังไม่เคยมีคดีความทางการคาเขาสู่กระบวนการยุติธรรมเลย 
  4)  องค์กรที่ควบคุมการแข่งขันการคา องค์กรควบคุมการแข่งขันการคาต่างประเทศ
มีสถานะเปนองค์กรอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลเปนองค์กรอิสระที่มีอํานาจกึ่งตุลาการ (quasi-judiciary) 
คณะกรรมการแต่ละท่านมีวาระในการดํารงตําแหน่ง เช่น สหรัฐอเมริกามีคณะกรรมการการคาของ
รัฐบาลกลางหรือคณะกรรมการการคาแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission)  สหภาพ
ยุโรปมีองค์กรอิสระคือคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ญี่ปุนมีองค์กรอิสระคือ
คณะกรรมการการคาโดยธรรมของประเทศญี่ปุน (The Japanese fair trade commission : JFTC) 
ขณะที่ประเทศไทยและสิงคโปร์คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันทางการคาจะไดรับการแต่งต้ังจาก
รัฐมนตรี กรณีของไทยและสิงคโปร์มีความคลายคลึงกันเรื่องฝายการเมืองจะเปนผูแต่งต้ัง
คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันและยังไม่มีการดําเนินคดีทางการคากับผูประกอบการใด ๆ  
  5)  ปัญหาองค์กรและผลประโยชน์ทบัซอน  การตรวจสอบการทํางานของคณะ 
กรรมการควบคุมการแข่งขันทางการคาในทางประเทศอาศัยอํานาจของรัฐสภา  โดยหน่วยงาน
ควบคุมการแข่งขันทางการคาจะตองรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมาธิการที่รัฐสภาแต่งตั้ง 
สมาชิกของหน่วยงานควบคุมการแข่งขันทางการคาจะตองไดรับการสรรหาและถูกตรวจสอบ
คุณสมบัติผ่านกลไกของรัฐสภาหรือรัฐมนตรี มีวาระการดํารงตําแหน่งชัดเจน มีรายไดจากการ
ปฏิบัติงานที่มากพอจะไม่ทําใหการทํางานมีอคติเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนจากผูประกอบการที่ถูก
ตรวจสอบ เช่น คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) มีหนาผูปกปองสนธิสัญญาและ
ทํางานร่วมกับศาลสถิตยุติธรรม (Court of Justice) เพ่ือใหมีการใชกฎหมายสหภาพยุโรปอย่าง
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ถูกตองเหมาะสม โดยดําเนินการผ่านองค์กรกํากับการแข่งขันของประเทศสมาชิก (National 
Competition Authority) โดยจะร่วมมือกันรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีการคา ซึ่ง
หน่วยงานทั้งสองนี้ตองรายงานผลการดําเนินงานการควบคุมการแข่งขันทางการคาต่อสภาแห่ง
สหภาพยุโรป และผูปฏิบัติงานตองไดรับการสรรหาจากสภาแห่งสหภาพยุโรป ขณะที่คณะกรรมการ
การคาโดยธรรมของประเทศญี่ปุนขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  อยู่ในความควบคุมดูแลของสํานัก
นายกรัฐมนตรี (คลายกรณีคณะกรรมการการคุมครองผูบริโภคของไทยที่อยู่ภายใตสํานักนักนายยก
รัฐมนตรี) แต่ที่มาของคณะกรรมการไดรับการแต่ต้ังจากนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาและของสหรัฐอเมริกาคณะกรรมการการคาแห่งสหพันธรัฐ เปนองค์กรที่ทํา
หนาที่ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการบังคับใช Clayton Act  ประกอบดวยกรรมาธิการ 5 คน 
แต่งต้ังโดยประธานาธิบดีและรบัรองโดยวุฒิสภามีวาระการดํารงตําแหน่ง 7 ปี จากขอมูลขางตน จ ะ
เห็นไดว่าที่มาของคณะกรรมการแข่งขันทางการคาและการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรของ
ต่างประเทศมีความชัดเจนมากกว่าของไทย ขณะที่คณะกรรมการแข่งขันทางการคาของไทยเปน
ตําแหน่งแต่งต้ังจากฝายการเมืองอันหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซอนกับธุรกิจไม่ได และมีกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไม่นอยกว่าก่ึงหนึ่งซึ่งมีสายสัมพันธ์กับองค์กรธุรกิจไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  
คณะกรรมการแข่งขันการคาของไทย จะมีการเปลี่ยนแปลงประธานและผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนตาม
ความความผันผวนทางการเมือง เช่น มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีฯ 
ที่เขาดํารงตําแหน่งใหม่มักจะแต่งต้ังบุคคลที่ตนเองไวใจเขาปฏิบัติหนาที่ทําใหการปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง   
คณะกรรมการแขง่ขันการคาของไทยไม่ตองถูกตรวจสอบจากรัฐสภาเหมือนต่างประเทศ   
  6)  ปัญหาเกณฑ์ผูการคํานวณและกําหนดขอบเขตการมีอํานาจเหนือตลาด ปัญหานี้ 
ทําใหการควบคุมการแข่งขันทางการคาต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุนกําหนด
ขอบเขตการมีอํานาจเหนือตลาดโดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมผูประกอบการในตลาดเพราะเมื่อไม่
สามารถคํานวณและกําหนดขอบเขตการมีอํานาจเหนือตลาดไดชัดเจนจึงใชหลักพฤติกรรมเปนจุด
วิเคราะห์ ญี่ปุนกําหนดเกณฑ์ขอบเขตการมีอํานาจเหนือตลาดที่รอยละ 50 ร่วมกับการวิเคราะห์
พฤติกรรม ขณะที่สิงคโปร์กําหนดเกณฑ์ขอบเขตการมีอํานาจเหนือตลาดที่รอยละ 30 กฎหมายไทย
เพ่ิงจะกําหนดขอบเขตการมีอํานาจเหนือตลาดที่รอยละ 50  
   7)  เกณฑ์การควบรวมที่ไม่มีความชัดเจน การควบรวมทําใหเกิดผูมีอํานาจเหนือ 
ตลาดแต่มาตรการทางกฎหมายไทยไม่มีความชัดเจนต่อการดําเนินการสืบสวนสอบสวนฟองรองและ
เอาผิดซึ่งในอดีตเคยเกิดขึ้นมาแลว เปนการควบรวมกิจการของกิจการเคเบิ้ลทีวี IBC และ UTV เมื่อ
ควบแลวเปน UBC ใชอํานาจการผูกขาดในตลาดโดยคิดค่าบริการที่สูงเกินควรหลังจากการควบรวม
กิจการ ทําใหผูบริโภคจําตองซื้อแพคเกจราคาสูง  ในขณะนั้นมีปัญหาทางกฎหมายคือใชกฎหมาย
แข่งขันการคาฉบับเก่าคือ พระราชบัญญัติว่าดวยสินคาและบริการ พ.ศ.2522 ซึ่งไม่มีขอบัญญัติเรื่อง
การควบรวมจนกลายเปนที่ผูมีอํานาจเหนือตลาดชัดเจน(IBC และ UTV ไดรวมกิจการกันในวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2541) แมปัจจุบันมีการบังคับใชพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 แลว 
UBC ยังสามารถกําหนดบังคับขายในแพคเกจราคาสูง(gold package) ไดโดยไม่ถูกฟองรองเรื่องการ
ผูกขาดแต่อย่างใด หรือกรณีบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ True ซื้อกิจการบริษัท
โทรคมนาคม Hutch ซึ่งทั้งคู่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์การซื้อขายนี้จะทําให True ได
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โครงข่ายที่บริษัทย่อยเหล่าที่ Hutch ถือครองอยู่มาเสริมในธุรกิจของ True  ซึ่งถือว่าทําให True มี
ศักยภาพทางการตลาดมากกว่าคู่แข่งอ่ืน ๆ เช่น DTAC และ AIS เห็นไดว่า พระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการคา พ.ศ.2542 ยังไม่ชัดเจนในการควบคุมการรวมกิจการที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ 
  8) การปองกันการผูกขาดโดยผูบริโภค และการฟองรองของต่างประเทศ สหภาพ
ยุโรปจึงมอบอํานาจใหคณะกรรมาธิการยุโรปดานการแข่งขันทางการคาปฏิบัติหนาที่แทนผูบริโภคมี
อํานาจในการเปนผูเริ่มคดี ไต่สวนคดี และส่งใหศาลยุโรปดําเนินคดี ในสหรัฐอเมริกาที่มีการปกครอง
แบบสหพันธรัฐที่มีความหลากหลายของธุรกิจภายในรัฐต่าง ๆ กฎหมายจึงเปดโอกาสเอกชนผูไดรับ
ความเสียหายจาการผูกขาดสามารถฟองรองต่อผูผูกขาดไดโดยตรงอันเปนการลดภาระการบังคับใช
กฎหมายของรัฐบาล ส่วนของประเทศญี่ปุนการฟองรองระหว่างผูบริโภคจะทําไดเมื่อคณะกรรมการ
การคาโดยธรรมไดสอบสวนเสร็จแลว ผูบริโภคจึงจะนําผลน้ันไปฟองรองต่อศาลได ส่วนของไทยและ
สิงคโปร์ยังไม่มีการฟองรองของผูบริโภคต่อกรณีการผูกขาด 
  9) การปองกันการผูกขาดโดยผูบริโภคและการฟองรองของประเทศไทย ปัญหาการ
ปองกันการผูกขาดโดยผูบริโภคและการฟองรองของประเทศไทยมีจุดอ่อน การที่ผูบริโภคจะฟองรอง
ตองไปดําเนินการผ่านกฎหมายพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 โดยผูบริโภคจะตองมีคํา
วินิจฉัยหรือคําตัดสินของคณะกรรมการแข่งขันทางการคาที่ไดสืบสวนสอบสวนจนเปนที่แน่ชัดแลวว่า
ผูประกอบการมีพฤติกรรมผูกขาด ขณะที่คณะกรรมการแข่งขันทางการคาไม่เคยมีคําวินิจฉัยหรือคํา
ตัดสินว่ามีผูประกอบการในตลาดมีพฤติกรรมผูกขาดเลย  

10) การปองกันการผูกขาดโดยผูบริโภค คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคของไทยมี 
ลักษณะการทํางานคลายกับหน่วยงานคุมครองผูบริโภคของสิงคโปร์คือทําหนาที่คุมครองสิทธิของ
ผูบริโภคเพียงปลายเหตุที่เปนประเด็นเล็ก ๆ นอย ๆ คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคของไทยไม่
สามารถทําหนาที่เอาผิดกับผูประกอบการที่ผูกขาดไดเพราะไม่ไดกฎหมายรองรับในการปฏิบัติหนาที่
เขาตรวจสอบการประกอบการของผูผลิตหรือการกระบวนการขายสินคาและบริการ ขณะที่หน่วยงาน
คุมครองผูบริโภคของสิงคโปร์ก็มีสภาพปัญหาการปฏิบัติที่เหมือนกัน  
 

 5.2  ข้อเสนอแนะ 
 
   5.2.1  ขอ้เสนอแนะต่อการแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1)  ปองกันไม่ใหเกิดปัญหาผลประโยชน์ทบัซอนตั้งแต่ตนทางดวยการกําหนดวิธีการ 
คัดเลือกผูดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแข่งขันทางการคา เช่น  ตองขายหุนในบริษัทที่ถืออยู่ และ
ลาออกจากการเปนกรรมการบริษทัก่อนที่จะเขารับตําแหน่งคณะกรรมการแข่งขันทางการคา 
กล่าวคือพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 มาตรา 6  ใหมีคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการคาที่ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไม่นอยกว่าก่ึงหนึ่งเปนกรรมการ ปัญหากฎหมายของ
พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 มาตรา 6  คือ การแต่งต้ังผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน
โดยไม่ได บัญญัติรายละเอียดและคุณสมบัติที่ เหมาะสมและควรจะเปนในการปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการการแข่งขันทางการคา เนื่องจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนส่วนใหญ่จะเปนผูบริหาร
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ระดับสูงในบริษัทเอกชนที่มีส่วนไดส่วนเสียกับธุรกิจการคาในระบบเศรษฐกิจไม่ทางตรงก็ทางออม 
เช่น การเปนเจาของหรือบริหารองค์กรธุรกิจ หรือการถือหุนองค์กรธุรกิจ ดังนั้น ขอเสนอแนะต่อการ
แกปัญหาผลประโยชน์ทับซอนผลประโยชน์ทับซอน ควรมีขอบัญญัติเพ่ิมเติมในหมวด 1 ว่าดวย
คณะกรรมการการแข่งขันทางการคาโดยใหเพ่ิมเติมเง่ือนไขคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน
ก่อนที่จะเขาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาจะตองตองขายหุนในบริษัทที่ถืออยู่  
ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท และแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทั้งก่อนและหลังดํารง
ตําแหน่งเพื่อแสดงความบริสุทธิใจและความโปร่งใสดานผลประโยชน์ทบัซอน 
  2)  พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 มาตรา 6  ว่าดวยการไดมา 
ซึ่งคณะกรรมการแข่งขันทางการคาถือเปนการแต่งต้ังโดยอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ผูไดรับการแต่งต้ังสามารถเขาดํารงตําแหน่งไดเลยทันที โดยไม่ตองรายงานสถานะของทรัพย์สินหรือ
หนี้สินของตนเองทั้งที่ตําแหน่งคณะกรรมการแข่งขันทางการคาเปนตําแหน่งที่ใหคุณใหโทษกับบุคคล
อ่ืน ปัญหานี้ควรแกไขโดยบัญญัติไวในทายมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 
2542 หมวด 1 ว่าดวยคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาโดยกําหนดใหคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการคาควรรายงานและเปดเผยสถานการเปนเจาของทรัพย์สินของ และหนี้สินของผูดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการการแข่งขันทางการคาและคู่สมรสก่อนเขารับตําแหน่ง และหลังจากพนตําแหน่ง  เพ่ือ
แสดงความโปร่งใสใหสาธารณชนรับทราบว่าว่าไม่ไดปกปดซ่อนเรนทรัพย์สินและไม่ไดใชตําแหน่ง
คณะกรรมการแข่งขันทางการคาหาประโยชน์ส่วนตัว ขอเสนอแนะนี้มีกรณีตัวอย่างจากขอมูลการ
ไดมาซึ่งคณะกรรมการแข่งขันทางการคาของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ซึ่งในประเด็นนี้
กฎหมายของประเทศไทยไม่มีบัญญัติเอาไว กล่าวคือองค์กรควบคุมการแข่งขันทางการคาของสหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุนเปนองค์กรอิสระ และคณะกรรมการแข่งขันทางการคาตองการผ่าน
การเลือกต้ังดังกรณีกรณีการเลือกต้ังสมาชิกสภาแห่งชาติยุโรปในกรณีของของสหภาพยุโรป หรือผ่าน
การพิจารณาคุณสมบัติจากรัฐสภาดังกรณีของสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการแขง่ขันทางการคาจะไดรับ
การเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีและไดรับการรับรองจากวุฒิสภา และญี่ปุนคณะกรรมการแข่งขัน
ทางการคาจะไดรับการแต่ต้ังจากนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
ในกระบวนการรัฐสภาว่าดวยการคัดเลือกผูดํารงตําแหน่งคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาจะมี
การเปดเผยสถานการเปนเจาของทรัพย์สินและหนี้สินของผูดํารงตําแหน่งคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการคาและคู่สมรสก่อนเขารับตําแหน่ง และหลังจากพนตําแหน่ง  
  3)  ควรกําหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์ทางการประพฤติสําหรับ 
คณะกรรมการแขง่ขันทางการคาเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่มีความเกี่ยวของกับผลประโยชน์สาธารณะ 
เช่น คณะกรรมการแข่งขันทางการคาไม่ควรรับของขวัญของกํานัลที่มีราคาจากบุคคลภายนอกที่มี
โอกาสมีส่วนเกี่ยวของกับการไดประโยชน์จากคณะกรรมการแข่งขันทางการคา เปนตัน ประเด็น
หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์ทางการประพฤติสําหรับคณะกรรมการแข่งขันทางการคา
ไม่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 ทั้ง ๆ ที่ผูดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการแข่งขันทางการคามีสถานะทางกฎหมายเปนเจาหนาที่ของรัฐประเภทหนึ่ง เนื่องจากผู
ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแข่งขันทางการคาเมื่อไดรับการแต่งต้ังแลวจะมี อํานาจตาม
พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542  มาตรา 8  ดังต่อไปนี้ (1) เสนอแนะต่อรัฐมนตรี
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ในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติน้ี  (2) ประกาศกําหนดส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขาย
ของธุรกิจใดที่ถือว่าผูประกอบธุรกิจที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวเปนผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด  
(3) พิจารณาเรื่องรองเรียนตามมาตรา 18 (5) (4) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บหรือนําสินคาไป
เปนตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์ตามมาตรา 19 (3) (5) ออกประกาศกําหนดส่วนแบ่ง
ตลาด ยอดเงินขาย จํานวนทุน จํานวนหุน หรือจํานวนสินทรัพย์ตามมาตรา 26 วรรคสอง (6) สั่งการ
ตามมาตรา 30 และมาตรา 31 ใหผูประกอบธุรกิจระงับ หยุด หรือแกไขเปลี่ยนแปลงการกระทํา (7) 
ออกประกาศกําหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตกระทําการรวมธุรกิจ หรือ
ร่วมกันลดหรือจํากัดการแข่งขันตามมาตรา 35 (8) พิจารณาคําขออนุญาตกระทําการรวมธุรกิจ หรือ
รวมกันลดหรือจํากัดการแข่งขันที่ย่ืนตามมาตรา 35 (9) เชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหขอเท็จจริง 
คําอธิบาย คําแนะนําหรือความเห็น(10) สอดส่องและเร่งรัดคณะอนุกรรมการสอบสวนในการ
สอบสวนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี  (11) กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการดําเนินงาน
ของพนักงานเจาหนาที่เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ี (12) ปฏิบัติการอื่นใด
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ (13) พิจารณาดําเนินคดีอาญาตามที่
ผูเสียหายรองทุกข์ตามมาตรา 55 
  ดวยอํานาจดังกล่าวคณะกรรมการแข่งขันทางการคาในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐประเภท
หนึ่งสามารถใชอํานาจหนาที่ที่ตนมีไปในการใหคุณใหโทษต่อบุคคลอ่ืนๆ ได แต่กลับไม่มีบทบัญญัติ
ทางกฎหมายใด ๆ ในพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542 บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ทางจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์ทางการประพฤติสําหรับคณะกรรมการแข่งขันทางการคา ดังนั้น ใน
ประเด็นนี้ผูวิจัยมีความเห็นว่าควรนําหลักการของพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาปรับใชเนื่องจากมีขาราชาการเมืองคือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการแข่งขันทางการคาโดยตําแหน่ง
มีสถานะเปนผูดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542   และ คณะกรรมการแข่งขันทางการคาท่าน
อ่ืน ๆ เช่น ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวงการคลังมีถานะเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติฯ น้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีหนาที่ตาม มาตรา 32 ของ
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มี
หนาที่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใน
ส่วนของปลัดกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวงการคลังมีหนาที่ตาม มาตรา 39  มีหนาที่ย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และตองรับผิดชอบ
ต่อหนาที่ของคณะกรรมการแข่งขันทางการคาและถูกถอดถอนตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เมื่อปรากฏว่ามี
พฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหนาที่ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหนาที่ราชการ อัน
สืบเนื่องจากการใชตําแหน่งหนาที่คณะกรรมการแข่งขันทางการคาไปในทางมิชอบและรับผิดทาง
อาญา ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติ หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแก่ผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยทุจริต   
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  ในส่วนของผูทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์พาณิชยศาสตร์ การบริหาร 
ธุรกิจหรือการบริหารราชการแผ่นดิน ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนแมจะไม่ไดดํารงตําแหน่งขาราชการ
หรือเจาหนาที่รัฐ แต่สถานะทางกฎหมายของคณะกรรมการแข่งขันทางการคามีอํานาจเสมือนหนึ่ง
เปนเจาหนาที่รัฐมีอํานาจเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ง
กฎหมายบัญญัติว่าเปนพนักงานสอบสวนซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ ทําการสอบสวนซึ่ง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542  มาตรา 8  (13) ที่กําหนดให
คณะกรรมการแข่งขันทางการคามีอํานาจพิจารณาดําเนินคดีอาญาตามที่ผูเสียหายรองทุกข์ตาม
มาตรา 55 ทั้งนี้ผูทรงคุณวุฒิดังกล่าวจะตองรับผิดทางอาญา ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157 พนักงานสอบสวน ตองรับผิดทางอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติ หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแก่ผูหนึ่งผูใด  หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยทุจริต   
  4)  สํานักงานคณะการแข่งขันทางการคาตองเปดเผยขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ธุรกิจที่ไดรับการรองเรียน รวมถึงการดําเนินการของสํานักงานฯ ในการพิจารณาเรื่องรองเรียน 
สืบเนื่องจากกรณีตัวอย่างของการปฏิบัติงานของคณะการแข่งขันทางการคาต่างประเทศเมื่อพิจารณา
ฟองรองผูกระทําผิดและศาลมีคําพิพากษาแลว ก็จะมีการนําผลการดําเนินงานมาเผยแพร่สู่สาธารณะ
ดังกรณีการนําเผยแพร่คําพิพากษาอรรถคดีต่าง ๆ และเหมือนกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญของ
ไทย เช่น คณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่
เปดเผยผลการดําเนินการและการฟองรองผูกระทําผิดเมื่อคดีความถึงที่สุดแลว ในประเด็นนี้
พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542  มิไดบัญญัติไวว่าเปนหนาที่ของสํานักงานคณะ
การแข่งขันทางการคาตองจะตองเปดเผยขอมูลการรองเรียน ดังนั้น ผูวิจัยจึงเสนอแนะว่าควรจะ
บัญญัติเปนมาตราหนึ่งในพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา พ.ศ. 2542  กําหนดใหสํานักงาน
คณะการแขง่ขันทางการคาตองจะตองเปดเผยขอมูลการรองเรียนในกรณีที่คดีถึงที่สุดแลวเท่าน้ัน หาก
เปนคดีทางการคาที่ยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนใหถือว่าเปนความลับเพ่ือใหความเปนธรรม
กับผูถูกกล่าวหาและเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน 
  5)  ควรแยกสํานักงานคณะการแข่งขันทางการคาใหเปนองค์กรอิสระเพื่อปองกัน 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซอนของฝายการเมืองที่เขามาบริหารกระทรวงพาณิชย์ และบัญญัติหามไม่ให
ฝายการเมืองสามารถแต่งต้ังผูแทนของตนเองเขามาเปนคณะการแข่งขันทางการคา จาก
ประสบการณ์ของต่างประเทศเช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุนพบว่าการแยกคณะการ
แข่งขันทางการคาใหเปนองค์กรอิสระส่งผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมการแข่งขันทางการคา   
การเปนองค์กรอิสระจะมีกฎหมายเฉพาะกํากับควบคุมการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเหมือนดังองค์กรอิสระ
อ่ืน ๆ ตามรัฐธรรมนูญของไทย เช่น คณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการปองกันและปราบ 
ปรามการทุจริตแห่งชาติ เปนตน ขอเสนอแนะในประเด็นนี้ผูวิจัยมีความเห็นว่าควรจะยกร่าง
พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล
ององค์กรจากสํานักงานคณะการแข่งขันทางการคาที่เปนองค์กรในสังกัดกระทรวงพาณิชย์เปนองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะ 
การไดมาซึ่งคณะการแข่งขันทางการคาซึ่งตองปฏิบัติเช่นเดียวกันกับองค์กรอิสระอื่น ๆ อันการสรรหา
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จากผูทรงคุณวุฒิโดยการรับรองของรัฐสภาทําใหการเขาดํารงตําแหน่งคณะการแข่งขันทางการคาจะ
ปลอดจากอิทธิพลของฝายการเมืองและผลประโยชน์ทบัซอนโดยปริยาย 
 
 5.2.2  ขอ้เสนอแนะต่อการสถานะองค์กรของสํานักงานคณะกรรมการแข่งขันการค้า 
 หลังจากที่มีการปฏิรูปการเมืองโดยบัญญัติใชรัฐธรรมนูญ 2540 รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหมี
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหลายองค์กร เช่น คณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) หรือ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือองค์มหาชนอื่น ๆ ที่ปฏิบัติหนาที่เฉพาะดานรับผิดชอบภารกิจของรัฐใน
การใหบริการสาธารณะ เปนตน แต่รัฐธรรมนูญไม่ไดใหความสําคัญต่อการบัญญัติใหคณะกรรมการ
แข่งขันทางการคามีสถานะเปนองค์กรอิสระทําใหคณะกรรมการแข่งขันทางการคายังคงมีสถานะเปน
องค์กรภายใตการกํากับของกระทรวงพาณิชย์เช่นเดิม ดังนั้น ในช่วงเวลาที่รัฐสภากําลังพิจารณาแกไข
รัฐธรรมนูญ 2550 จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะเสนอร่างแกไขรัฐธรรมนูญโดยแยกและยกสถานะ
คณะกรรมการแข่งขันทางการคาเปนองค์กรอิสระเฉกเช่นองค์กรอิสระอื่น ๆ ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  

5.3  ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 
   ควรวิจัยสถานะของสํานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการคาใหเปนองค์กรอิสระโดยศึกษา
กรณีตัวอย่างจากต่างประเทศที่บัญญัติใหสํานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการคาเปนองค์กรอิสระ 
การวิจัยน้ีควรจะศึกษาต้ังแต่การสรรหาตัวคณะกรรมการ การเขาดํารงตําแหน่ง การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน จนถึงการพนจากตําแหน่ง เพ่ือสรางความโปร่งใสในการควบคุมการแข่งขันทางการคา 
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