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นับแต่พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๔๒ ยังไม่ปรากฏว่ามีคดีตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวขึ้นสู่ศาลในฐานะที่รัฐเป็นโจทก์ฟ้องคดี เป็นสิ่งที่
สืบเนื่องมาจากปัญหาด้านการบริหารและโครงสร้างของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ปัญหาเกี่ยวกับ
ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดถึงเรื่องบทบัญญัติของกฎหมายและบทกาหนดโทษ คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายจึงมีความจาเป็นที่ต้องรีบดาเนินการเสนอแนวทางการตรากฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า เพื่อ
คุ้มครองเศรษฐกิจในภาพรวมของรัฐ ตลอดถึงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้ เเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม
โดยได้ยื่นเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรี และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายในส่ วนที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าถูกบัญญัติรวมไว้กับ
พระราชบัญญัติกาหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้แยก
ออกเป็ น ๒ ส่ ว น คือเรื่องการกาหนดราคาสิ นค้า และการป้องกันการผู กขาด ภายหลั งที่มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยได้ยกเลิกพระราชบัญญัติกาหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ว่า
จะมีการแยกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการกาหนดราคาสิ นค้าและบริการกับเรื่องการป้องกันการผูกขาดออกเป็น
สองฉบับ แต่การตีความและการบังคับใช้กฎหมายทั้งสองฉบับนี้จะต้องมีความสอดคล้องและต้องไม่ทับซ้อนกัน
ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
กาหนดราคาสินค้าและบริการในลักษณะที่ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ในขณะเดียวกันก็จะ
ส่ ง ผลเป็ น การลดการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ของตลาดสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น ด้ ว ย ดั ง นั้ น การใช้ อ านาจตาม
พระราชบัญญัติราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงควรใช้อย่างเหมาะสมและเท่าที่จาเป็นในกรณีที่ตลาดมี
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ความผันผวน หรือในสภาวะที่กลไกตลาดไม่อาจทาหน้าที่ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่าครั้งใหญ่ (Great Depression) หรือสภาวะสงคราม เป็นต้น
สาหรับสาระสาคัญของแนวทางการตรากฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าที่คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายเสนอ มีหลักการสาคัญอยู่หลายประการที่แตกต่างจากพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
๒๕๔๒ สรุปพอสังเขปได้ดังนี้
๑) การแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวกับองค์กรและโครงสร้างของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ให้มีการ
ดาเนินการที่เป็นอิสระ
๒) เพิ่มขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุ มถึงรัฐวิสาหกิจที่มีการประกอบธุรกิจอันเป็นการ
แข่งขันกับภาคเอกชนโดยตรง
๓) เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายโดยแก้ไขปัญหาในเรื่องความล่าช้าและความซ้าซ้อนของ
กระบวนการทางกฎหมาย โดยจากเดิมคดีการแข่งขันทางการค้าอาจมีประเด็นที่นาไปสู่ศาลยุติธรรมและศาล
ปกครองได้ โดยเสนอแนวทางให้นาคดีแข่งขันทางการค้าขึ้นสู่ศาลยุติธรรมเพียงศาลเดียว
๔) กาหนดนิยามศัพท์ให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับคาว่า “ตลาด” “อานาจเหนือตลาด” และ “ผู้ประกอบ
ธุรกิจในเครือ” เพื่อให้สามารถจาแนกประเภทของผู้กระทาความผิดได้
๕) เพิ่มมาตรการในการผ่อนผันโทษ (leniency program) ซึ่งเป็นกรณีที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือ
ผู้กระทาผิด ไม่ว่าจะเป็นผู้ซึ่งกระทาผิดเอง หรือก่อให้ผู้อื่นกระทาความผิด หรือมีส่วนรู้เห็นหรือสนับสนุนการ
กระทาความผิด โดยให้ผู้นั้นสามารถให้ข้อมูล ให้การ หรือให้พยานหลักฐานอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินคดี
สามารถที่อยู่ในหลักเกณฑ์ในการผ่อนผันโทษได้ ซึ่งอาจเป็นเรื่องการลดหรือยกเว้นโทษอาญาตามสัดส่วนความ
เป็นประโยชน์ของการให้ข้อมูล ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ก็เพื่อให้ได้พยานหลักฐานในการนาตัวผู้กระทาความผิด
มาลงโทษได้
แม้จะเห็นว่าทางคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีแนวทางในการตรากฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทาง
การค้ าโดยจะปรั บ ปรุ ง และเพิ่ มหลั กการส าคั ญหลายประการตามที่ไ ด้ กล่ าวไว้แ ล้ ว ข้า งต้น แต่ ปัญ หาที่ มี
ความสาคัญหลักคือเรื่องคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่จะต้องสามารถดาเนินการได้อย่างเป็นอิสระ
และต้ องไม่ ถูก แทรกแซงหรื อ ถูก ครอบงาจากกลุ่ ม ธุ ร กิจ ที่มี ความสั ม พัน ธ์เ ชื่อ มโยงกับ ฝ่ า ยการเมื อง และ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจาเป็นต้องเป็นผู้ที่ทางานให้กับองค์กรนี้อย่างเต็มที่ จึงจาเป็นต้องเป็น
คณะกรรมการที่ต้องทางานแบบเต็มเวลา (full time) อีกทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการการแข่งขันทาง
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การค้าจะต้องมีความเป็นนักวิชาการค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าและการป้องกันการผูกขาดได้เป็น
อย่างดีเยี่ยม
หากในอนาคตร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ที่ต้องผ่านการพิจารณาจากสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ มีการถกเถียงอภิปราย ตลอดถึงการนามาตรการทางการกฎหมายที่มีความจาเป็นและสาคัญ
ดังกล่าวข้างต้นมาบัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมาย พร้อมทั้งมีการดาเนินการเพื่อให้กฎหมายนั้นสามารถทางานตาม
กลไกที่วางไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภ าพ การแข่งขันทางการค้าในประเทศก็จะมีประสิทธิภาพ
และเกิดความเป็ นธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสุ ดท้ายประโยชน์ที่แท้จริงก็จะตกอยู่กับผู้บริโภคที่จะได้ใช้สินค้าที่มี
ประสิทธิภาพและมีราคาที่สมเหตุสมผล
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต หลังจากที่เปิด AEC อย่างเต็มรูปแบบกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน กฎหมายแข่งขันทางการค้าของไทยจะสามารถเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ เกิดความเจริญก้าวหน้าและมีความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม กฎหมายแข่งขันทางการค้ายังคงเป็น
กฎหมายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคาว่า “ประสิทธิภาพ” ดังนั้น การแข่งขันทางการค้าจึงจะทวีความรุนแรงขึ้น
เป็นเงาตามตัว จึงมีความจาเป็นที่ผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) หรือแม้แต่ขนาดย่อยที่
อาจเป็นผู้ประกอบการคนเดียว จะต้องวางแผนปรับตัวเพื่อเตรียมเผชิญกับกระแสการแข่งขันทางการค้าที่
ดุเดือดดังกล่าว รัฐอาจต้องมีนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดย่อม สามารถที่จะมี
โอกาสเข้ามาแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเกี่ยวกับให้โอกาสผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน (access to fund) ได้อย่างเป็นระบบ และการให้ผู้ประกอบสามารถ
เข้าถึงข้อมูลพื้นฐานหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับการค้าได้อย่างทั่วถึง สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความจาเป็นที่รัฐจะต้องให้
ความสนใจและให้ ค วามส าคั ญ โดยจะต้ อ งไม่ ลื ม ว่ า ในประเทศต่ า ง ๆ ที่ พั ฒ นาแล้ ว เริ่ ม มี พื้ น ฐานของ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นฐานในการพัฒนาประเทศทั้งสิ้น จึงฝากประเด็นนี้ให้รัฐบาลจะต้อง
ทบทวนและศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยืนอยู่บนเวทีการค้าโลกได้
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