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1. ความเป็นมาของ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
1.1 จุดเร่ิมต้นและที่มา

„ พ.ร.บ. ค้าก าไรเกินควร พ.ศ. 2480

„ พ.ร.บ. ป้องกันการค้าก าไรเกินควร (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2517

„ พ.ร.บ. ก าหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. 2522
ประกาศคณะกรรมการกลางฯ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2523  ให้ธุรกิจผลิตน้้าแข็งเป็นธุรกิจควบคุม

„ รัฐบาลอานันท์ ให้ต้ังคณะกรรมการศึกษายกร่างกฎหมายแข่งขันทาง     

      การค้า

„ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 (ควบคุมต้นน้ า)

„ พ.ร.บ. ว่าด้วยการก าหนดราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 

(ควบคุมปลายน้ า)



1.2 หลักการและขั้นตอนการพิจารณาการร่าง พ.ร.บ. การแข่งขัน           

ทางการค้า

„ หลักการ : ต้องเป็นกฎหมายที่ทันสมัยและเป็นหลักสากล
„ นายไพฑูรย์ แก้วทอง เสนอเมื่อ 30 กรกฎาคม 2541

„ เพิ่มเติมมาตรา 30 (การควบคุมโครงสร้าง) ในชั้นวุฒสิภา

„ แปรบญัญัติมาตรา 26 (การควบรวมกจิการ) และอ่านประกอบมาตรา 37 



1.3 เป้าหมายของ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

„ ส านัก Chicago มีเปา้หมายเดียวคือ “Efficiency” (ประสิทธิภาพ) 

ทางเศรษฐศาสตร์

„ ส านัก Pluralism (Harvard) มีหลายเป้าหมาย

* เป้าหมายทางการเมือง (economic concentration น้าไปสู่ political concentration)

* ช่วย SMEs ให้เข้าสู่ตลาดได้

* ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์

* ผู้บริโภคมีทางเลือกเพ่ิมขึ้นในแง่ราคา คุณภาพ และบริการ

„ เป้าหมายของ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าในบริบทของประเทศไทย

* free and fair competition (ปกป้องคุ้มครองกระบวนการแข่งขัน แต่ไม่ปกป้องผู้เข้า 
แข่งขัน)

* big test : กรณีค้าปลีก (modern trade(s) vs. ร้านค้าปลีกรายย่อย)



1.4 กฎหมายต้นแบบ (Model) ของการยกร่าง พ.ร.บ. การแข่งขัน       

ทางการค้าของไทย : อะไรคือเหตุผล (Rationale)

„ เกาหลีใต้
„ ไต้หวัน



2. แนวคิดเร่ืองกฎหมายแข่งขันทางการค้า (กฎหมายป้องกันการผูกขาด) 
กับเศรษฐศาสตร์
2.1 โครงสร้างตลาดในระบบเศรษฐกิจ

„ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์                  ตลาดผูกขาด

2.2 ท าไมรัฐต้องเข้าแทรกแซง
„ กลไกตลาดล้มเหลว (market failure)

2.3 ผลเสียของการผูกขาด
ก. การถ่ายทอดความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ (wealth transfer)

ข. การสูญเสยีสวัสดิการของสังคม (welfare deadweight loss)

ค. การขาดการพฒันาด้านเทคโนโลยี (no technological progress)



2.4 แนวทางการแทรกแซงตลาด (Structure ‟ Conduct - Performance)
ก. นโยบายของรัฐ

ข. นโยบายของรัฐ            กฎหมาย

* ควบคมุราคาสินค้าและบริการ

* การป้องกันการผูกขาดและการแข่งขัน

* การค้าระหว่างประเทศ

* ภาษี

* การให้การอุดหนุน (subsidy)

ค. กฏหมายจะแทรกแซงโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมของผู้ประกอบการ 

ในตลาด



3. พฤติกรรมการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่ พ.ร.บ. การแข่งขัน
ทางการค้าห้ามกระท า

3.1 พฤติกรรมการจ ากัดการแข่งขันในแนวนอน (Horizontal Restraint)

1. การร่วมกันก าหนดราคาสินค้าหรือปริมาณการผลิตสนิค้า

       (hardcore cartel)

2. การแบ่งพื้นที่ท าธุรกิจ (market division)

3. การร่วมกันปฏิเสธไม่ท าธรุกิจด้วย (group boycott)

4. การควบรวมหรือซือ้กิจการ (merger and acquisition)  



3.2 พฤติกรรมการจ ากัดการแข่งขันในแนวดิ่ง (Vertical Restraint หรือ

Unilateral Restraint)

1. การผูกขาดหรือพยายามผูกขาด (monopolization, attempt to monopolize) 

หรือการใช้อ านาจเหนือตลาดโดยมชิอบ (abuse of dominant position) 

2. การก าหนดราคาขายต่อ (resale price maintenance)

3. การแบ่งพื้นที่ท าธุรกิจ (market division)

4. การขายควบ (tying arrangement)

5. การห้ามมใิห้ท าธุรกิจกับคนอื่น (exclusive dealing)

6. การต้ังราคาที่แตกต่างกัน (price discriminatory practice)

7. การควบรวมหรือซือ้กิจการในแนวดิ่ง (vertical merger 

and acquisition)   



4. องค์กรบังคับใช้ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ส านักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
กรมการค้าภายใน

4.1 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
* รัฐมนตรีพาณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการ
* ex officio (กรรมการโดยต้าแหน่ง)

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ – รองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง – กรรมการ

* กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (8 – 12 คน) โดยกึ่งหนึง่มาจากภาคเอกชน
* อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นกรรมการและเลขานุการ



4.2 คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง (4-6 คน)
ให้ผู้แทนกรมการค้าภายใน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

4.3 คณะอนุกรรมการสอบสวน (คณะหนึ่งหรือหลายคณะ)
* ผู้มีความรูแ้ละประสบการณ์ทางคดีอาญาหนึง่คน
* ผู้ทรงคุณวฒุิ ไม่เกิน 4 คน

ให้ผู้แทนกรมการค้าภายใน เปน็อนุกรรมการและเลขานุการ

4.4 ส านักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน
ข้าราชการของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
(ประมาณ 40 คน) (แยกตามกลุ่มสินค้า - คล้ายประเทศเยอรมัน)



5. ประสบการณ์และวิวัฒนาการต่อไปในอนาคต

ประสบการณ์ „ ปกติเมือ่เทียบกบัประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ

„ เทียบกบัประเทศอินโดนีเซีย 60 คดีตัดสินแล้ว

„ เทียบกบัประเทศเกาหลีใต้ (1981) (2000) (2009)

วิวัฒนาการในอนาคต    ร่างแก้ไขพ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า (3 ร่าง)

5.1 ขอบเขตการบังคับใช้
„ รัฐวิสาหกิจทีป่ระกอบธุรกิจแข่งขันโดยตรงกับภาคเอกชน



5.2 องค์กรบังคับใช้กฎหมาย            ต้องเป็นอิสระมากขึ้น

                                                           มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
„ ประธานคณะกรรมการ

„ กรรมการประจ าท างานเต็มเวลา

  กรรมการท างานไม่เต็มเวลา

„ ลดจ านวนกรรมการจากภาคเอกชน

„ เพิ่มเติมใหม้ีกรรมการจากองค์กรพัฒนาเอกชนเกี่ยวกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ?

5.3 โทษอาญาให้เปลี่ยนเป็นโทษปกครอง 

ยกเว้นมาตรา 27 (1)-(3) (hardcore cartel)



5.4 แก้ไขเพิ่มเติมให้มี การลดหย่อนผ่อนโทษ  (Leniency Program)         

5.5 เพิ่มงบประมาณ 

เพิ่มก าลังเจ้าหน้าที่ของส านักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

5.6 มีคณะกรรมการกลาง (Super Committee) ซึ่งบังคับใช้ พ.ร.บ. 
การแข่งขันทางการค้า  พ.ร.บ. ว่าด้วยการก าหนดราคาสินค้าและ
บริการ และพ.ร.บ. ค้าปลีกค้าส่ง 

(ถ้าผ่านสภานิติบัญญัติในอนาคต)
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