
 

 

 

นโยบายการแขงขันทางการคาเปนบทหน่ึงท่ีอยูในความตกลงการคาเสรีทวิภาคีในหลาย
ประเทศ เน่ืองจากมีความเกี่ยวของกับการแขงขันทางการคาของผูประกอบการท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ โดยความตกลงน้ีจะมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสงเสริมการแขงขันทางการคาท่ีเปนธรรม และ
ลดพฤติกรรมท่ีเปนการจํากัดการแขงขัน ซ่ึงความตกลงการคาเสรีทวิภาคีดานนโยบายการแขงขนัทาง
การคาน้ีถือเปนความตกลงระหวางประเทศรูปแบบแรก ซ่ึงแตกตางจากการเจรจาการคาในเร่ืองอื่นๆ 
เชน การคาบริการ  การลงทุน ทรัพยสินทางปญญา การเกษตร ฯลฯ  ที่มีความตกลงทางการคากันใน
หลายระดับ ทั้งในระดับพหุภาคีในองคการการคาโลก หรือในระดับภูมิภาค เชน APEC AFTA ฯลฯ  
เปนตน  

การศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาความตกลงการคาเสรีทวิภาคีดานนโยบายการแขงขันทางการคา
ระหวางไทย-ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา-สิงคโปร, สหรัฐอเมริกา-ชิลี และ สหรัฐอเมริกา-ออสเตรเลีย  
เพ่ือวิเคราะหถึงแนวทางของกรอบการเจรจาการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ท่ีกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และ
นําเสนอแนวทางการปรับตัวของไทยใหพรอมรับกับสถานการณดังกลาว โดยตอนแรกจะนําเสนอ
ภาพรวมของนโยบายการแขงขันทางการคาของไทย จากน้ันจึงนําเสนอความตกลงฯ ของไทย/สหรัฐฯ 
กับประเทศอื่น  นําเสนอผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทําความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ และ
นําเสนอขอเสนอแนะตามลําดับ  

9.1 ภาพรวมของนโยบายการแขงขันทางการคาในประเทศไทย 

“การแขงขันทางการคา” หมายถึง การแขงขันในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการท้ังท่ีเปน
ผูผลิตวัตถุดิบ ผลิตสินคา ผลิตสินคาท่ีเกี่ยวเน่ือง หรือเปนผูจําหนายสินคาท้ังคาปลีกและคาสง   
สําหรับ “นโยบายการแขงขันทางการคา” หมายถึง นโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐท่ีผลกระทบตอ
การแขงขันในตลาดสินคาและบริการ เชน นโยบายการเปดเสรีทางการคาและการลงทุน นโยบายการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ นโยบายการกํากับดูแล ฯลฯ  ซ่ึงประเทศไทยจะมีนโยบายทางเศรษฐกิจไปใน
ทิศทางใดก็ขึ้นอยูกับมาตรการของภาครัฐ ดังน้ันหากรัฐตองการสงเสริมการแขงขันของผูประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs)  รัฐก็จําเปนตองกําหนด
มาตรการท่ีชวยสงเสริมธุรกิจ SMEs และในขณะเดียวกันรัฐก็ตองมีกฎหมายท่ีใชคุมครองธุรกจิ SMEs 
ดวยเชนกัน  เพราะแมปจจุบันประเทศไทยจะมีกฎหมายการแขงขันทางการคาที่มุงเนนคุมครองธุรกิจ 
SMEs แตก็ยังมีพฤติกรรมท่ีเปนการกีดกันทางการคาจากผูประกอบการท่ีมีอํานาจผูกขาด หรือท่ีมี
อํานาจตอรองสูงกวา  

9 
ขอตกลงเกีย่วกับนโยบายการแขงขนัทางการคา 
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9.1.1 กฎหมายการแขงขันทางการคาของไทย 

Ø สาระสําคัญของบทบัญญัติในกฎหมายการแขงขันทางการคาของไทย 

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัตกิารแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีผลบังคับใชมาแลวกวา 
5 ป โดยมีสํานักสงเสริมการแขงขันทางการคา กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยเปนผูบังคับใช
กฎหมาย กฎหมายดังกลาวมวีัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเกดิการแขงขันทางการคาท่ีเปนธรรม โดยไม
มีพฤตกิรรมท่ีจํากดัการแขงขันจากการใชอํานาจเหนือตลาด การควบรวมธุรกจิ หรือการรวมตกลงกัน
ระหวางผูประกอบการ รวมถึงกฎหมายดังกลาวยังใชบังคับกับบริษัทไทยกบับริษัทตางชาตท่ีิประกอบ
ธุรกจิในประเทศไทยอยางเทาเทียมกัน โดยบทบัญญัติท่ีสําคัญของกฎหมายน้ีคอื มาตรา 25 26  27 
และ 29 ซ่ึงไดครอบคลมุถึงการจํากดัหรือการกดีกันการแขงขันในแนวตั้ง (Vertical Restraints) และ
แนวนอน (Horizontal Restraints)1  

ในมาตรา 25 เปนกฎหมายท่ีใชควบคุมพฤติกรรมของผูประกอบการรายใหญท่ีมี “อํานาจ
เหนือตลาด (dominance)”2 ไมใหใชอํานาจในการกีดกันหรือจํากัดการแขงขัน สวนมาตรา 26 เปนการ
ควบคุมการควบรวมธุรกิจ (merger control) เพ่ือท่ีจะปองกันมิใหเกิดผูประกอบการรายใหญท่ีมีอาํนาจ
ผูกขาดในตลาดขึ้น โดยเฉพาะในกรณีท่ีเปนการควบรวมกิจการระหวางผูประกอบการสองรายท่ี
แขงขันอยูในตลาดเดียวกัน และสําหรับมาตรา 27 เปนการควบคุมมิใหผูประกอบการสองรายขึน้ไปทํา
การตกลงรวมกันเพ่ือที่จะจํากัดหรือกีดกันการแขงขันในตลาด (collusive practice) (ดูบทบัญญัติ
มาตรา 25 26 27 และ 29 ในตารางภาคผนวกท่ี 9.1) 

สําหรับมาตรา 29 ซ่ึงเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการคาท่ีไมเปนธรรม (unfair trade 
practices)  ระบุไววา “หามมิใหผูประกอบการธุรกิจกระทําการใดๆ อันมิใชการแขงขันโดยเสรีอยาง
เปนธรรมและเปนการทําลาย ทําใหเสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจํากัดการประกอบธุรกิจของผู
ประกอบธุรกิจอ่ืน หรือเพ่ือมิใหผูอื่นประกอบธุรกิจ หรือตองลมเลิกการประกอบธุรกิจ”  เน่ืองจาก
ขอบเขตความหมายในมาตรา 29 น้ีคอนขางกวาง ทําใหเกิดความไมชัดเจนวาพฤติกรรมใดท่ีอาจ
จัดเปนพฤติกรรมท่ีมิใชการแขงขันท่ีเปนธรรม3  ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็มีคําถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรมทุกประเภท (catch all) และกดดันใหหนวยงานกํากับดูแลการแขงขัน
ออกกฎระเบียบการดําเนินงานที่ระบุวาประเภทของพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมตองหามภายใตมาตรา 
29 
                                            
1 การคาในแนวดิ่ง หมายถึง การประกอบธุรกิจระหวางผูผลิตสินคากับผูประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจนั้น เชน ผูผลิตวัตถุดิบ  
ผูจัดจําหนายสินคา รานคาปลีก/คาสง เปนตน   สวนการคาในแนวนอน หมายถึง การแขงขันกันระหวางผูประกอบการในธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน 
2 ปจจัยที่กําหนดอํานาจทางตลาดของธุรกิจมี 2 ประการ คือ (1) ขนาดของสวนแบงตลาด และ (2) อุปสรรคในการเขาสูตลาด 
(entry barrier) หากผูประกอบการนั้นมีสวนแบงตลาดสูงก็ถือวามีอํานาจเหนือตลาด หรือหากตลาดสินคาหรือบริการนั้นมี
อุปสรรคที่ทําใหผูประกอบการรายใหมไมสามารถเขาสูตลาดได เชน มีการลงทุนในธุรกิจสูง  การแขงขันในตลาดน้ันยอมมี
ผูประกอบการนอยราย  
3 ดูเดือนเดน และเสาวลักษณ. สิงหาคม 2544 
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Ø การดําเนินงานที่ผานมาตามกฎหมายการแขงขันทางการคาของไทย 

ตั้งแต พ.ร.บ. การแขงขันทางการคามีผลบังคับใช คณะกรรมการแขงขันทางการคา4 ได
รวมกันพิจารณากรณีการแขงขันเพียง 4 กรณี คือ (1) กรณีการผูกขาดธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับ
สมาชิก (UBC) (2) กรณีการบังคับการขายพวงสินคา (tied-sale)  ท่ีเกือบจะผูกขาด (near-monopoly) 
ของผูผลิตสุราที่ถูกกลาวหาวาพยายามจะขายเบียรพวงไปกับสุราดวย (3) พฤติกรรมการคาท่ีไมเปน
ธรรม (unfair trade practices) ในธุรกิจการคาปลีก และ (4) กรณีการบังคับมิใหผูคาปลีกขายสินคา
ของคูแขง (exclusive dealing) ในตลาดรถจักรยานยนต  ซึ่งไมมีการฟองรองเกิดขึ้นสําหรับสองกรณี
แรก 

ท้ังน้ี ในกรณีของการผูกขาดธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก (UBC) น้ัน ผูบริโภค
รองเรียนตอคณะกรรมการวา UBC ใชอํานาจการผูกขาดในตลาดโดยการคิดคาบริการที่สูงเกินควร
หลังจากการควบรวมกิจการ ซึ่งคณะอนุกรรมการท่ีถูกแตงตั้งใหศึกษากรณีรองเรียนรายงานวา UBC 
มีการใชอํานาจเหนือตลาดโดยการจํากัดทางเลือกของผูบริโภคและมีพฤติกรรมปรับขึ้นราคาทางออม 
แม UBC จะมีทางเลือกใหผูบริโภคเลือกซ้ือแพจเกจราคาแพง (gold package) และแพจเกจราคาถูก 
(silver package) แตแพจเกจราคาถูกก็มีเพียงไมกี่รายการ ทําใหผูบริโภคตองซ้ือแพจเกจราคาแพง
เน่ืองจากมีรายการท่ีเปนท่ีนิยม เชน รายการกีฬา ภาพยนตร (HBO Cinemax) และ ขาว (CNN BBC) 
เปนตน  คณะกรรมการฯ เพียงมีมติให องคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท.) ซ่ึงเปน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาปรับอัตราคาบริการและออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
โทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก ทบทวนอัตราคาบริการของ UBC5  

สวนกรณีการบังคับขายพวงสินคา (tied-sale) ในกรณีน้ีคณะกรรมการแขงขันทางการคา 
พบวา มีหลักฐานท่ีพิสูจนไดวามีการใชอํานาจเหนือตลาดจริง โดยผูผลิตสุรามีพฤติกรรมการขายพวง
เบียรใหแกตัวแทนจําหนายและรานคาจําหนาย  ซ่ึงเปนการกระทําท่ีละเมิดบทบัญญัติมาตรา 25  
อยางไรก็ตาม เนื่องจาก คําจํากัดความของ “อํานาจเหนือตลาด” ยังไมไดกําหนดขึ้น จึงเปนไปไมไดที่
จะบังคับใชมาตรา 25  ตอกรณีนี้ (ดูปญหาในการบังคับใชกฎหมายฯ ในสวนตอไป)  ทําให
คณะกรรมการฯ ไมสามารถยับยั้งหรือออกบทลงโทษพฤติกรรมดังกลาวได จนกวาคําจํากัดความของ 
“อํานาจเหนือตลาด” จะถูกประกาศใชอยางเปนทางการ  

สําหรับกรณีการพิจารณาพฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรมในธุรกิจคาปลีก อันเนื่องมาจาก
วิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ทําใหรานคาปลีกขนาดใหญ (discount store) ของไทยไดตกเปนธุรกิจของ
                                            
4 คณะกรรมการแขงขันทางการคา ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธานโดยตําแหนง ปลัดกระทรวง
พาณิชยเปนรองประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งประมาณ 8-12 ตําแหนง  ทั้งน้ี พ.ร.บ. 
แขงขันทางการคา กําหนดใหองคประกอบของคณะกรรมการฯ มีภาคเอกชนเขาเปนกรรมการอยางนอยมากกวากึ่งหนึ่ง ทําให
คณะกรรมการฯ ชุดปจจุบันมีตัวแทนจากสภาหอการคาไทย 3 คนและตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 3 คน  
และมีอธิบดีกรมการคาภายในเปนเลขานุการโดยตําแหนง 
5 ดูรายละเอียดการศึกษาใน รายงานของคณะอนุกรรมการศึกษาฯ กรณีรองเรียนเก่ียวกับธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปน
สมาชิก 
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ตางชาติ เชน Tesco Lotus (สหราชอาณาจักร), Carrefour (ฝร่ังเศส), Big-C (ฝร่ังเศส), และ Tops 
(เนเธอรแลนด) ซ่ึงรานคาปลีกตางชาติเหลานี้มีการแขงขันกันเองคอนขางรุนแรงรวมท้ังแขงขันกับ 
Department Store ของไทย โดยวัฒนธรรมทางธุรกิจบางอยางของรานคาปลีกตางชาติกอใหเกิด
ความแตกแยกระหวางผูประกอบการ (suppliers) เชน การบังคับใหลงทะเบียนในแผนงานการสงเสริม
ดานราคา (mandatory enrollment in price promotion schemes) การใหสิทธิพิเศษสําหรับการปฏิบัติ
ตอผลิตภัณฑพ้ืนบาน และการเก็บคาธรรมเนียมท่ีหลากหลาย เชน คาธรรมเนียมนําสินคาเขาขายใน
หาง ซ่ึงพฤติกรรมเหลาน้ีถูกกลาวหาวาเปนพฤติกรรมการคาท่ีไมเปนธรรม ในกรณีนี้ คณะกรรมการ
แขงขันทางการคาไดออก “จรรยาบรรณของอุตสาหกรรมการคาปลีก (Retail Industry Code of 
Ethics)” ตามขอรองเรียนของผูประกอบการ (suppliers’ complaints)  

กรณีสุดทาย ถือเปนคดีท่ีมีความสําคัญ (Landmark Case)  คือเปนกรณีแรกที่คณะกรรมการ 
พบวามีการละเมิดกฎหมายและตัดสินใจดําเนินคดีกับบริษัทผลิตรถจักรยานยนตเอกชนรายใหญที่มี
สวนแบงตลาดกวารอยละ 80  ซ่ึงถูกกลาวหาวามีพฤติกรรมท่ีเปนการกีดกันการแขงขันโดยการบงัคบั
มิใหตัวแทนจําหนายของตนเองขายสินคาของคูแขง (exclusive dealing)  สิ่งท่ีนาสนใจก็คือ 
พฤติกรรมดังกลาวไดรับการตีความวาเปนการละเมิดมาตรา 29 ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการคาท่ีไม
เปนธรรม แทนท่ีจะเขาขายการละเมิดมาตรา 25 ท่ีเกี่ยวของกับการใชอํานาจเหนือตลาด  ท้ังๆ ที่เห็น
ไดอยางชัดเจนวา ผูผลิตรถจักรยานยนตรายนี้มีสวนแบงตลาดกวารอยละ 80 ซ่ึงถือวาเปนผูมีอํานาจ
เหนือตลาด  อยางไรก็ตาม คณะกรรมการไดอธิบายถึงการตีความวาเปนการละเมิดมาตรา 29 
เน่ืองจากบทบัญญัติในมาตรา 25 ยังไมสามารถบังคับใชได  จากการพิจารณาคดีในกรณีน้ีกับคดีขาย
สุราพวงเบียรท่ีเกิดจากผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาดเชนเดียวกัน ทําใหเกิดคาํถามขึน้วาการนํา
กฎหมายมาใชในสองกรณีนี้เปนการเลือกปฏิบัติหรือไม  

โดยสรุปแลว การพิจารณาคดีการแขงขันของคณะกรรมการแขงขันทางการคาที่ผานมา มี
ปจจัยท่ีเกี่ยวของหลายประการ เชน การมีหนวยงานกํากับดูแลผูประกอบการธุรกิจ (เชน กรณีของ 
UBC) การแทรกแซงทางการเมือง การล็อบบี้ของกลุมผูไดรับผลประโยชน ชองโหวทางกฎหมาย 
(legal loopholes) และการขาดความโปรงใสในการบริหารจัดการ (เชน กรณีธุรกิจรถจักรยานยนตท่ี
เลือกดําเนินคดีตามมาตรา 29) เปนตน จึงทําใหการบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคาในทาง
ปฏิบัติทําไดยาก 

Ø ปญหาในการบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคาของไทย 

แมประเทศไทยจะมีการบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคามากวา 5 ปแลว แตในความ
เปนจริงแลว กฎหมายดังกลาวยังไมสามารถบังคับใชไดอยางจริงจัง เน่ืองจาก  

(1) ยังไมมีการกําหนดเกณฑอํานาจเหนือตลาด (Dominance) ในมาตรา 25 ซ่ึงตาม
กฎหมายไดระบุใหคณะกรรมการแขงขันทางการคาตองออกเกณฑสวนแบงตลาดและ
มูลคาของการคาท่ีกําหนดวาผูประกอบการรายใดรายหนึ่งมีอํานาจเหนือตลาด  ในอดีต
เคยมีขอเสนอใหใชหลักเกณฑสวนแบงตลาดมากกวาหน่ึงในสามและมียอดขายสินคา
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หรือบริการเกินกวา 1,000 ลานบาท จึงถือวาเปนผูมีอํานาจเหนือตลาด และภายหลงัไดมี
ความเห็นวาควรเพ่ิมใหหลักเกณฑสวนแบงตลาดเปนรอยละ 50 ท้ังน้ีการปรับเกณฑสวน
แบงตลาดท่ีสูงขึ้นทําใหมีธุรกิจเพียงไมกี่รายท่ีเขาขายเปนผูมีอํานาจเหนือตลาด6   
อยางไรก็ตาม เกณฑดังกลาวก็ยังไมไดรับการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีจนกระท่ังถึง
ปจจุบัน  

(2) ยังไมมีการกําหนดเกณฑการรวมธุรกิจ (Merger) เชนเดียวกับมาตรา 25 ซ่ึง
คณะกรรมการแขงขันทางการคาจะตองออกเกณฑสวนแบงตลาดและมูลคาของการคา
ภายหลังการรวมธุรกิจ โดยผูประกอบการท่ีตองการรวมธุรกิจจะตองยื่นขออนุญาตจาก
คณะกรรมการฯ แตเน่ืองจากปจจุบันยังไมมีเกณฑการรวมธุรกิจ สงผลใหผูประกอบการ
ท่ีต องการรวมธุรกิ จ  สามารถรวมธุ รกิจกันได เลยโดยไมต องขออนุญาตจาก
คณะกรรมการฯ ถึงแมการรวมธุรกิจดังกลาวอาจทําใหเหลือผูประกอบการรายใหญใน
ตลาดเพียงรายเดียวก็ตาม ซ่ึงแตกตางจากแนวทางปฏิบัติในตางประเทศ เพราะการควบ
รวมธุรกิจจะตองขออนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการแขงขันทางการคา ในกรณีท่ีมี
ผูประกอบการเพียงสองรายในตลาดและตองการควบรวมธุรกิจกัน คณะกรรมการการ
แขงขันทางการคาในตางประเทศมักไมอนุญาตใหรวมธุรกิจกัน เพราะไดคํานึงถึง
ผลกระทบจากการลดการแขงขันในตลาดท่ีเกิดขึ้น และอาจสงผลเสียตอผูบริโภค  

นอกจากน้ี การรวมธุรกิจในประเทศยุโรป จําเปนตองแสดงเหตุผลประกอบในการขอรวม
ธุรกิจซึ่งมักเปนเหตุผลดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และแสดงใหเห็นวา
ไมมีวิธีการอ่ืนใดท่ีสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพไดเพิ่มขึ้นนอกจากการรวมธุรกิจ 
(merger specific)  แมวากฎหมายการแขงขันของไทยในมาตรา 35 ไดกําหนดใหผูยื่น
ขอรวมธุรกิจตองแสดงเหตุผลความจําเปนในการกระทํา แตในกฎหมายมิไดกําหนด
ประเภทของเหตุผลท่ีจะอนุญาตใหรวมกิจการกันได ซ่ึงเปนหนาท่ีของคณะกรรมการฯ ท่ี
จะเปนผูกําหนด แตจวบจนปจจุบันหลักเกณฑการรวมธุรกิจ รวมถึงเหตุผลในการ
อนุญาตรวมธุรกิจก็ยังไมมีการกําหนดออกมาแตอยางใด 

(3) ยังไมมีความชัดเจนวาพฤติกรรมใดบางเขาขายการละเมิดมาตรา 29 เน่ืองจาก
กฎหมายในมาตราน้ีไดเปดกวางใหใชบังคับกับพฤติกรรมใดๆ ท่ีเปนการแขงขันที่ไมเปน
ธรรม (Unfair Trade Practices) จึงตองประเมินวาพฤติกรรมใดบางท่ีเปนการกระทําท่ี
ละเมิดมาตรา 29 ซ่ึงจําเปนตองมีเกณฑท่ีชัดเจนวามีพฤติกรรมใดบาง อยางไรก็ตาม 
พฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรมน้ันไมจําเปนตองเกี่ยวของกับการแขงขันในตลาดเพียง
อยางเดียว แตจะเกี่ยวของกับพฤติกรรมท่ีไมเปนธรรมอนัเนื่องมาจากการมีอํานาจการ
ตอรองระหวางผูรวมทําธุรกิจสองฝายท่ีไมเทาเทียมกันก็ได เชน ฝายหน่ึงไดเปรียบอีก

                                            
6 กรมการคาภายในสํารวจธุรกิจที่มีสวนแบงตลาดเกินรอยละ 33.33 พบวามีธุรกิจที่เขาเกณฑทั้งสิ้น 43 ราย แตเม่ือปรับสวน
แบงการตลาดเกินรอยละ 50 พบวามีธุรกิจที่เขาเกณฑผูมีอํานาจเหนือตลาดเพียง 17 ราย 
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ฝายหน่ึงโดยการออกเงื่อนไขการคาท่ีไมเปนธรรม ยกตัวอยางเชน ในธุรกิจคาปลกีขนาด
ใหญ แตพฤติกรรมดังกลาวจะตองสามารถพิสูจนความเสียหายใหได 

(4) ขาดกฎระเบียบในการดําเนินงาน เน่ืองจากกฎหมายของไทยมักจะใหอํานาจการ
ตัดสินใจเปนของสวนบริหาร เชนในกฎหมายการแขงขันทางการคาไดใหอํานาจ
คณะกรรมการฯ ใชดุลยพินิจในการตัดสินวาพฤติกรรมใดเขาขายความผิดตามกฎหมาย 
เชนในมาตรา 25 ไดระบุวา “หามมิใหผูประกอบธุรกิจซ่ึงมีอํานาจเหนือตลาด กระทําการ
ในลักษณะอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี  

ก) การกําหนดหรือรักษาระดับราคาซ้ือหรือขายสินคาหรือคาบริการอยางไมเปนธรรม  

ข) กําหนดเงื่อนไขในลักษณะท่ีเปนการบังคับโดยตรงหรือโดยออมอยางไมเปนธรรม 
ใหผูประกอบธุรกิจอ่ืน … 

ค) ระงับ ลด หรือจํากัดการบริการ การผลิต การซ้ือ การจําหนาย การสงมอบ การ
นําเขามาในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร … 

ง) แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอ่ืนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

เน่ืองจาก คําวา “อยางไมเปนธรรม” และ “ไมมีเหตุผลอันควร” เปนการใชหลักการ rule of 
reason  ในการประเมินพฤติกรรมการใชอํานาจเหนือตลาด จึงเปนการใหอํานาจการตัดสินใจแก
คณะกรรมการฯ อยางเต็มท่ี เน่ืองจากไมมีแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนทําใหคณะกรรมการฯ 
สามารถตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนเอง 

ในทํานองเดียวกัน บทบัญญัติเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ (mergers and acquisitions) ใน
มาตรา 26 ก็ยังไมมีความชัดเจน เนื่องจากไมไดกลาวถึงประเภทของเหตุผลในการควบรวมกิจการท่ี
ยอมรับได วาจะเปนการกระทําเพ่ือ “เหตุผลเชิงประสิทธิภาพ (efficiency defense)” หรือ “เหตุผลของ
บริษัทที่ลมเหลว (failing firm defense)”  

9.1.2  พฤติกรรมการผกูขาดหรือจํากัดการแขงขันในภาคอุตสาหกรรมไทย 

จากปญหาการบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาที่ไมจ ริงจังดังท่ีกลาวมา  ทําให
ผูประกอบการไทยบางรายมีพฤติกรรมกีดกันหรือจํากัดการแขงขันในตลาด โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย (2545) ไดทําการสํารวจพฤติกรรมทางการคาใน 12 อุตสาหกรรม7 พบพฤติกรรม
ท่ีอาจเปนการจํากัดหรือกีดกันการแขงขันในบางอุตสาหกรรม  โดยพฤติกรรมท่ีพบบอยคร้ังคือ การท่ี
ผูผลิตหามมิใหผูขายสินคาของตนขายสินคาของคูแขง แตขอหามดังกลาวจะบังคับใชกับผูคาสงและ
ผูคาปลีกท่ีมีสถานภาพเปนตัวแทนจําหนายของผูผลิตเทาน้ันมใิชผูจําหนายทุกราย  

                                            
7 อุตสาหกรรมดังกลาว ไดแก ปูนซีเมนต กระเบ้ืองคอนกรีตมุงหลังคา  แผนเหล็กเคลือบสังกะสี กระจก รถจักรยานยนต ยาง
รถยนต เบียร สุรา กาแฟผงสําเร็จรูป บริการโทรศัพทเคล่ือนที ่หลอดไฟฟา และถานไฟฉาย 
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การศึกษาคร้ังน้ียังพบอีกวา  ผูประกอบการที่สามารถตั้งเงื่อนไขมิใหผูคาปลีกขายสินคาของ
คูแขงไดจะตองมีสวนแบงตลาดสูงรายเดียวในตลาดเปนสวนใหญ เชนในกรณีของธุรกิจปูนซีเมนต 
(บมจ. ปูนซิเมนตไทย มีสวนแบงตลาดรอยละ 41  ของปริมาณการผลิต) ธุรกิจกระเบื้องคอนกรีตมุง
หลังคา (บจ. กระเบื้องมุงหลังคาซีแพค มีสวนแบงตลาดกวารอยละ 50 ของปริมาณการผลิต) ธุรกิจ
สุรา (กลุมแสงโสมครองตลาดกวารอยละ 90 ของปริมาณการผลิต) ธุรกิจรถจักรยานยนต (บริษัทไทย
ฮอนดา แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด มีสวนแบงตลาดรอยละ 75 ของปริมาณการจําหนาย) และธุรกิจยาง
รถยนต (บริษัทไทยบริดจสโตน และ มีสวนแบงตลาดรอยละ 45 ของปริมาณการจําหนาย ซ่ึงไมได
หาม franchisee ขายสินคาของคูแขงเพียงแตมีการกําหนดเงื่อนไขในการขายไว) เปนตน ยกเวนธรุกจิ
กระจกที่มีผูประกอบการในตลาดสองรายสามารถหามมิใหผูคาปลีกขายสินคาของคูแขงได อาจ
เน่ืองมาจากผูประกอบการท้ังสองรายน้ันมีสวนแบงตลาดใกลเคียงกัน (บริษัทกระจกไทย-อาซาฮีและ
บริษัทบางกอกโฟลทกลาส ซ่ึงมีผูถือหุนรายเดียวกันมีสวนแบงตลาดรอยละ 52  และบริษัทกระจก
สยามการเดียนมีสวนแบงตลาดรอยละ 42 ของปริมาณการจําหนาย) 

พฤติกรรมของการจํากัดชองทางจําหนายมักไมพบในอุตสาหกรรมท่ีมีผูประกอบการนอยราย
และแตละรายมีสวนแบงตลาดใกลเคียงกัน คือ มีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 20–40  เชนในกรณี
ของธุรกิจหลอดไฟฟา ธุรกิจแผนเหล็กเคลือบสังกะสี  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การผูกขาดชองทางจําหนาย
โดยการบังคับมิใหผูคาปลีกขายสินคาคูแขงนั้นมักจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมท่ีมีผูประกอบการรายใหญ
ท่ีสุดรายเดียว 

แตสวนแบงตลาดมิใชปจจัยเดียวท่ีกําหนดอํานาจและพฤติกรรมทางตลาดของผูประกอบการ 
ยกตัวอยางในกรณีของธุรกิจกาแฟผงสําเร็จรูปนั้น บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟโปรดัคส จาํกดั ซ่ึงผลติกาแฟ
ยี่หอเนสกาแฟมีสวนแบงตลาดสูงถึงรอยละ 88 แตจากการสํารวจมิไดพบพฤติกรรมท่ีเปนการบังคับ 
มิใหรานคาปลีกขายสินคาของคูแขงแตอยางใด ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูคาปลีก ไดแก ซุปเปอรมารเก็ต 
และดีพารทเมนทสโตร ซ่ึงมักมีขนาดใหญ จึงมีอํานาจตอรองสูงกวาผูคาปลีกสินคาอ่ืนๆ เชน 
ปูนซีเมนต กระจก หรือกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา เปนตน ทําใหผูผลิตไมสามารถกําหนดเงื่อนไขใน
การขายสินคาได    

สําหรับในกรณีของธุรกิจถานไฟฉาย บริษัทมัตสุชิตะซึ่งเปนผูผลิตถานอัลคาไลนยี่หอ 
พานาโซนิค และผลิตถานธรรมดายี่หอเนช่ันแนล โดย 2 ยี่หอดังกลาวมีสวนแบงตลาดสูงถึงรอยละ 57 
และรอยละ 83 ตามลําดับ ก็ยังไมมีพฤติกรรมท่ีเปนการจํากัดชองทางการจําหนายของคูแขงที่มีขนาด
เล็กกวาแตอยางใด ท้ังน้ีเนื่องมาจากตลาดน้ีมีลักษณะพิเศษคือมีการแขงขันสูงจากสินคานําเขา ดังจะ
เห็นไดวาถานไฟฉายท่ีนําเขาเชนถานไฟฉายยี่หอเอเนอรไจเซอรยังสามารถแขงขันกับถานไฟฉายท่ี
ผลิตในประเทศ คือ ถานพานาโซนิคได เน่ืองจากอัตราภาษีนําเขาต่ํา  จึงเห็นไดวา ตลาดท่ีมีสินคา
นําเขาจากตางประเทศ จะเปนตลาดท่ีผูกขาดไดยาก 

นอกจากการกําหนดเงื่อนไขมิใหตัวแทนจําหนายขายสินคาของคูแขงแลว การแบงพ้ืนที่การ
จัดจําหนายเปนพฤติกรรมทางการคาท่ีอาจเปนการจํากัดการแขงขันเชนกัน ยกตัวอยางในกรณีของ
ธุรกิจเบียร โดยบริษัทบุญรอด บริวเวอร่ี และ บริษัท เบียรไทย (1991) มีนโยบายเหมือนกันคือไมให
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ตัวแทนจําหนายขายสินคาขามเขต  เพ่ือไมใหแขงขันกันเองท้ังในดานราคาและการแยงลูกคา จึง
จัดเปนการผูกขาดในดานชองทางการจัดจําหนายของผูผลิต 

การขายพวงเปนพฤติกรรมทางการคาอีกประการหน่ึงท่ีพบในการสํารวจคร้ังน้ี โดยทัว่ไปแลว
การขายพวงจะสามารถกระทําไดก็ตอเมื่อผูประกอบการมีอํานาจผูกขาดในสินคาใดสินคาหน่ึงจน
สามารถบังคับใหผูคาสงหรือผูคาปลีกตองซื้อสินคาอีกชนิดหนึ่งดวย เชนในกรณีของการขายสุราพวง
เบียรของกลุมแสงโสม ซึ่งเปนผูผูกขาดในตลาดสุรา จึงสามารถใชอํานาจผูกขาดน้ันบังคับใหซ้ือสินคา
อื่นควบคูไปดวย (เชน เบียรชาง โซดาชาง และน้ําดื่มชาง) โดยผูผลิตสินคาที่ขายพวงน้ันมีผูถือหุนใน
บริษัทเปนรายเดียวกับกลุมแสงโสม 

การขายพวงโดยท่ัวไปแลวเปนพฤติกรรมทางการคาที่ยอมรับไดหากมีการนําไปใชเฉพาะ
ในชวงระยะเวลาส้ันๆ ท่ีตองการจะแนะนําสินคาใหมๆ  แตในกรณีของการขายสุราพวงเบียรน้ี มีการ
ขายพวงเปนระยะเวลาติดตอกันเปนเวลานานกวา 4 ป และท่ีสําคัญคือ การขายพวงน้ีไดกระทําควบคู
ไปกับการทุมราคาสินคาท่ีขายพวง คือ เบียรอีก  กลาวคือ มีการกําหนดราคาสุราสูงเกินควรเพ่ือ
ชดเชยการขาดทุนจากการขายเบียรชางต่ํากวาทุนเพราะตองการทําลายคูแขง  

การแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอ่ืนเปนพฤติกรรมทางการคาอีกประเภทหนึ่งท่ีพบจาก
การสัมภาษณผูประกอบการในธุรกิจรถจักรยานยนต ผู ท่ีใหสัมภาษณได ใหขอมูลวา ผูผลิต
รถจักรยานยนตรายใหญไดใชวิธีรองขอเชิงขมขูใหดีลเลอรของคูแขงปลดปายสนิคาของคูแขงออก และ
เปลี่ยนมาเปนดีลเลอรของบริษัทตนแทน หากดีลเลอรไมยอมรับขอเสนอดังกลาว บริษัทฯ อาจไมสง
สินคาท่ีมียอดขายสูงให หรืออาจปฏิเสธไมขายสินคาท้ังหมดใหเลยก็ได นอกจากนี้แลว บริษทัฯ ขูทีจ่ะ
ตั้งดีลเลอรรายใหมมาขายแขงในบริเวณใกลเคียงกันอีกดวย 

การผูกขาดวัตถุดิบเปนอุปสรรคอยางหน่ึงตอการแขงขัน ซึ่งจากการศกึษาพบวามีธรุกจิหลาย
ประเภทที่มีการผูกขาดดานวัตถุดิบอยู เชน ในกรณีธุรกิจรถจักรยานยนต ผูผลิตรถจักรยานยนตราย
ใหญเปนผูถือหุนในบริษัทผลิตช้ินสวนสําหรับรถจักรยานยนตรายเดียวในประเทศ ซึ่งผูผลิต
รถจักรยานยนตทุกยี่หอตองซ้ือวัตถุดิบจากบริษัทฯ การผูกขาดช้ินสวนของบริษัทฯ ทําใหผูผลิตราย
ยอยที่มีอํานาจตอรองในการซ้ือนอยตองนําเขาชิ้นสวนที่มีราคาสูงกวาจากตางประเทศ 

สวนธุรกิจการผลิตหลอดไฟฟานั้น มีการผูกขาดหลอดแกวซึ่งเปนชิ้นสวนสําคัญในการผลิต
หลอดไฟฟาเชนกัน โดยบริษัทในเครือของ หจก. ล.กิจเจริญแสง เปนผูผูกขาดหลอดแกวในตลาด แต
การผูกขาดดังกลาวมิไดสงผลกระทบตอผูผลิตหลอดไฟฟาเทาใดนัก เน่ืองจากเหตุผลหลัก 3 ประการ 
ประการแรก คือ ภาษีการนําเขาหลอดแกวจากประเทศอาเซียนไดปรับลดลงเหลือเพียงรอยละ 5 ในป 
พ.ศ. 2544 ตามขอตกลง AFTA ทําใหมีการแขงขันจากผูประกอบการในภูมิภาค ประการท่ีสอง บริษทั
ไทยโตชิบาไลทติ้ง ซึ่งเปนผูประกอบการรายใหญเปนอันดับที่สองในตลาดหลอดไฟฟา มีสวนแบง
ตลาดสูงถึงรอยละ 30 มีโรงงานผลิตหลอดแกวของตนเองดวยจึงทําใหการผูกขาดหลอดแกวทําไดยาก 
เหตุผลประการที่สาม คือ ลูกคารายใหญท่ีสุด คือ บริษัทฟลิปสอิเล็คทรอนิกส เปนผูผลิตหลอดไฟฟา
รายใหญท่ีมีอํานาจตอรองสูง การผูกขาดแหลงวัตถุดิบในกรณีของธุรกิจหลอดไฟฟาจึงมีความเปนไป
ไดนอยมาก 
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พฤติกรรมทางการคาสุดทายท่ีพบจากการสํารวจคร้ังน้ี คือ การกําหนดราคารวมกันของ
ผูประกอบการ จากการศึกษาพบวา ผูผลิตปูนซีเมนตไดกําหนดราคาปูนซีเมนตหนาโรงงานเทากัน
ถึงแมตนทุนของผูผลิตแตละรายอาจมีความตางกัน แตผูผลิตจะมีการใหสวนลดจากราคาปูนซีเมนตท่ี
ขายหนาโรงงานในภายหลัง ซ่ึงแตละผูผลิตจะใหสวนลดแกผูคาไมเทากัน  คณะผูวิจัยมีความเห็นวา 
ระบบการแจงการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาท่ีบังคับใชอยูในปจจุบันเปนปจจัยที่เอ้ือใหมกีารกาํหนดราคา
สินคารวมกัน จึงควรท่ีจะมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกํากับดูแลราคาสินคา
ปูนซีเมนตวามีความเหมาะสมและจําเปนมากนอยเพียงใด 

โดยสรุปแลว การสํารวจพฤติกรรมทางการคาคร้ังน้ีพบวา ตลาดท่ีมีผูประกอบการรายใหญ
รายเดียวเปนตลาดท่ีมีความเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมทางการคาท่ีไมเปนธรรมสูง และในบางคร้ัง
ผูประกอบการจะใชอํานาจผูกขาดไมเพียงแตในการรักษาสวนแบงตลาดในธุรกิจท่ีประกอบการอยูเดมิ  
หากแตจะแผขยายอํานาจทางตลาดไปยังธุรกิจอ่ืนๆ อีกดวย    แตการมีผูประกอบการรายใหญนอย
รายมิไดหมายความวาจะมีพฤติกรรมท่ีผูกขาดเสมอไป หากจะตองพิจารณารวมถึงการแขงขันจาก
สินคาจากตางประเทศอีกดวย  ซ่ึงการแขงขันดังกลาวจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับอัตราภาษศีลุกากร
ดวย โดยอุตสาหกรรมท่ีไดรับการคุมครองจากภาษีนําเขานอยมักจะไมมีปญหาเร่ืองการผูกขาดเพราะ
ตองแขงกับสินคานําเขาตลอดเวลา   

นอกจากการศึกษาชิ้นน้ีแลว เวบไซตของกรมการคาภายในก็มีการบันทึกเร่ืองรองเรียน
เกี่ยวกับการผูกขาดและจํากัดการแขงขันที่มีอยูในปจจุบัน  โดยสามารถแยกไดเปน 4 กลุม กลุมแรก
เปนเร่ืองรองเรียนท่ียุติแลว ซ่ึงจะเปนเร่ืองรองเรียนท่ีไมเกี่ยวของกับกฎหมายการแขงขันทางการคา 
แตจะเกี่ยวของกับกฎหมายอ่ืน เชน กฎหมายวาดวยการกําหนดราคาสินคา เปนตน  จึงไมไดยื่นเร่ือง
เสนอตอคณะกรรมการแขงขันทางการคา  กลุมท่ีสองเปนเร่ืองรองเรียนท่ีเสนอคณะกรรมการการ
แขงขันทางการคา  กลุมที่สามเปนเร่ืองรองเรียนทีร่อเสนอคณะกรรมการการแขงขันทางการคาและ
กลุมสุดทาย คือ เร่ืองรองเรียนที่อยูระหวางดําเนินการเพ่ือรอพิจารณาวาจะยื่นเร่ืองรองเรียนเสนอ
คณะกรรมการการแขงขันทางการคาหรือไม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมีการรองเรียน
ดังตอไปนี ้

ตารางที ่9.1  เรื่องรองเรียนที่ยุติแลว 
พฤติกรรมทีถู่กรองเรยีน สินคา / บรกิาร คําตัดสิน 

1. กําหนดราคาขายรวมกันหรือ
จํากัดปริมาณจําหนาย 

ปูนซีเมนต ไมพบพฤติกรรมเขาขายความผิด เพราะเปนเพียงการ
รวมกันประเมนิสถานกาณตลาดปูนซีเมนตรวมกันระหวาง
ผูประกอบการ 

2. กําหนดราคาขายรวมกัน เมล็ดพลาสติก ไมพบพฤติกรรมเขาขายความผิด เพราะเปนเพียงการ
กําหนดราคาตามภาวะตลาด ซึ่งผูผลติไดขึ้นราคาตามภาวะ
ตลาดพรอมๆ กัน 

3. กําหนดราคาขายสูงเกินควร  โรงภาพยนตร การเพ่ิมราคาบัตรเขาชมภาพยนตรเกิดข้ึนเฉพาะภาพยนตร
เรื่องยาวเกินกวาเวลาปกต ิ เชน ประมาณ 3 ช่ัวโมง  เพราะ
ทําใหโรงภาพยนตรฉายภาพยนตรไดจํานวนรอบนอยลงตอ
หนึ่งวนั จึงมีเหตุผลสมควรที่สามารถเพ่ิมคาบริการได 
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พฤติกรรมทีถู่กรองเรยีน สินคา / บรกิาร คําตัดสิน 
4. กําหนดราคาขายสูงเกินควร แผนคียการดเขา

อาคารและสติ๊กเกอร
เขาท่ีจอดรถ 

เปนเร่ืองฟองรองระหวางบุคคล คือ นิติบุคคลคอนโดมิเนียม
กับผูพักอาศัย 

5. กําหนดราคาซื้อรวมกันของ
ผูรับซื้อยางพารา 

ยางพารา ไมพบพฤติกรรมเขาขายความผิด 

6. กําหนดราคาซื้อรวมกันของ
ผูรับซื้อลูกตะพาบน้ํา 

ลูกตะพาบน้ํา ไมพบพฤติกรรมเขาขายความผิด เนื่องจากราคารับซื้อจะ
เปนไปตามสภาวะตลาด 

7. กําหนดราคาขายรวม โรงภาพยนตร ไมพบพฤติกรรมเขาขายความผิด 
8. กําหนดราคาขายต่ําเกินควร หลอดดูดพลาสติก ไมมีขอมูล 
9. กําหนดราคาซื้อรวมกันของ

บริษัทขามชาตใินการรบัซื้อลูก
ตะพาบน้ํา (กรมประมง) 

ลูกตะพาบน้ํา ไมพบพฤติกรรมเขาขายความผิด 

10. กําหนดราคาขายต่ําเกินควร กระดาษ มีการขายต่ํากวาทุนจริงโดยจัดโปรโมช่ันเปนชวงเวลา  แต
ภายหลังที่ไมไดจัดโปรโมช่ัน  ลูกคาก็หันกลับไปซื้อกระดาษ
จากผูรองเรียน ซึ่งมีคุณภาพดีกวา จึงขอถอนเรื่องรองเรียน
ออกไป 

ที่มา: เวบไซตของกรมการคาภายใน (สิงหาคม 2547) 

ตารางที ่9.2  เรื่องรองเรียนทีเ่สนอคณะกรรมการการแขงขันทางการคา 
พฤติกรรมทีถู่กรองเรยีน สินคา / บรกิาร คําตัดสินของคณะกรรมการ 

การแขงขันทางการคา 
1. ปฏิเสธท่ีจะขายสินคาให (1)  วิดีโอเทปภาพยนตร ผูถูกรองเรียนเลิกพฤติกรรมดังกลาว 
2. ขายพวง เหลากับเบียร ผลการสืบสวนพบวามพีฤติกรรมที่เปนการจํากัดการแขงขัน

จริงแตยังไมสามารถบังคับใชกฎหมายเนื่องจากขาดเกณฑ
อํานาจเหนือตลาด 

3. กําหนดราคาสูงเกินควร โทรทัศนระบบบอกรับ
สมาชิก 

เรื่องรองเรียนถูกโอนใหองคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศ
ไทยซึ่งเปนผูกํากับดูแลดําเนินการ 

4. ปฏิเสธท่ีจะขายสินคาให (2)  วิดีโอเทปภาพยนตร สํานักสงเสริมการแขงขันทางการคาขอใหยื่นรายละเอียดและ
หลักฐานเพิ่มเติม แตผูรองเรียนมิไดดําเนินการใดๆ เรื่อง
รองเรียนจึงยุติไป 

5. ขายสินคาราคาทุมตลาด ไข ไมพบพฤติกรรมเขาขายความผิด เพราะชวงเวลาท่ีมีการ
รองเรียนนัน้มีปริมาณไขไกลนตลาด จึงทําใหราคาไขไกต่ํา
กวาราคาท่ีผูประกอบการเคยขายไดในอดีต 

6. การคาที่ไมเปนธรรม  แผนใยขัด
เอนกประสงค 

มีการรองเรียนวาผูผลติแผนใยขัดมีการจัดโปรโมช่ันสินคาโดย
การลดราคา หรือแจก/แถมสินคา จนทําใหผูประกอบการราย
ใหมเขาตลาดไมได  ผลการสืบสวนพบวาระยะการจัด
โปรโมช่ันดังกลาวอยูในลักษณะการแนะนําสินคาตามปกต ิจึง
ไมมีพฤติกรรมกีดกันการแขงขันแตอยางใด 

7. ขายพวง  เหลากับน้ําด่ืมบรรจุ
ขวด 

ผลการสืบสวนพบวามพีฤติกรรมที่เปนการจํากัดการแขงขัน
จริงแตยังไมสามารถบังคับใชกฎหมายเนื่องจากขาดเกณฑ
อํานาจเหนือตลาด 
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พฤติกรรมทีถู่กรองเรยีน สินคา / บรกิาร คําตัดสินของคณะกรรมการ 
การแขงขันทางการคา 

8. กําหนดราคาขายสูงเกินควร เครื่องผลิต
กระแสไฟฟา (นําเขา
จากตางประเทศ) 

เนื่องจากผูจําหนายเครื่องผลิตกระแสไฟฟาเปนบรษิัททีต่ั้งใน
ตางประเทศ แมจะมีสาขาในประเทศไทย แตทําหนาทีเ่ปน
เพียงผูประสานงานเทานัน้  การซื้อขายจึงอยูในลักษณะซื้อ
ขายโดยตรงกับบริษัทท่ีตางประเทศ  จึงไมสามารถบังคับใช
กฎหมายได 

9. กําหนดราคาไมเปนธรรม บริการขนสงสินคา
ทางทะเลระหวาง
ประเทศ 

สํานักสงเสริมการแขงขันทางการคาขอรองใหสายการเดินเรือ
ระหวางประเทศแจงการปรับอัตราคาระวางการสงสินคา
ลวงหนาใหแกผูนําเขาและสงออกไทยทราบ 

10. หามขายสินคาของคูแขง รถจักรยานยนต คณะกรรมการแขงขันทางการคามีมติวาผูถูกกลาวหามี
พฤติกรรมท่ีขัดกับกฎหมายการแขงขันทางการคาจริงและอยู
ในข้ันตอนการรวบรวมหลักฐานเพื่อสงอัยการ 

11. กําหนดราคาสูงเกินควร บริการเรือระหวาง
เกาะสมุยกับดอนสัก 

เรื่องรองเรียนถูกโอนใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาว ีกระทรวงคมนาคม ซึ่งเปนผูดูแลดําเนินการ 

12. กําหนดปริมาณการขายขั้นต่ํา โปรแกรมเกมส
คอมพิวเตอร 

เนื่องจากผูซื้อโปรแกรมเกมสคอมพิวเตอรตองซื้อเปนแพ็กเกจ  
การขายเปนแพ็กเกจจึงสามารถกระทําได 

13. การจํากัดการแขงขันโดยกฏ
กติกาของภาครัฐ 

กระดาษพิมพและ
เขียน 

มต ิครม. พ.ศ. 2530 กําหนดใหหนวยราชการทุกแหงตอง
จัดซื้อกระดาษจากบริษัทเดียวเทานัน้  โดยปจจุบันยังคง
ปฏิบตัติามมต ิ ค.ร.ม. เดิม แตใหกระทรวงการคลังปรับราคา
กลางของกระดาษใหเหมาะสมกับภาวะตลาดปจจุบัน 

14. ขายพวง จักรยานยนตกับ
อุปกรณเสริมหรือ
อุปกรณตกแตง 

ผูผลติรถจักรยานยนตขายสินคาพรอมกับติดอุปกรณเสริม 
เชน ปายทะเบียนรถ กันชน ตะกรา ฯลฯ ไปกับตัวรถ  ทําให
ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตซึ่งผลิตสินคาเหลานีจ้ําหนาย
ดวยไดรับความเดือนรอน   จากการสืบสวนเห็นวาการติด
อุปกรณเสริมเหลานัน้เปนส่ิงท่ีผูผลิตสามารถกระทําได 

15. ขายราคาทุมตลาด ปุย บริษัทปุยแหงชาติขายราคาต่ํากวาราคาในตลาด เนื่องจาก
เปนโครงการรวมมือระหวางบริษัทกับ ธกส. ที่จัดขึ้นมาเพ่ือ
ชวยเหลือเกษตรกรใหไดปุยเคมีในราคาพิเศษ  

16. ปฏิเสธท่ีจะขาย 
สินคาให 

น้ํามนั เจาของสถานีบริการน้ํามันรองเรียนวา ผูผลติน้ํามนัขอความ
รวมมือจากตัวแทนจําหนาย jobber  ไมใหขายน้ํามนัใหสถานี
บริการน้ํามนัรายนั้น  จากการสืบสวนไมพบพฤติกรรมการ
ปฏิเสธการขายสินคาดังกลาว   

17. การกําหนดราคาสูงเกินควร เมล็ดขาวโพด  
(สําหรับผสมอาหาร
สัตว) 

จากการสืบสวนไมพบพฤติกรรมการกําหนดราคาสูงเกินควร  
เนื่องจากผูผลติเมล็ดพันธุขาวโพดรายใหญกําหนดราคาไม
แตกตางจากผูผลติรายยอยเทาใดนัก อีกทั้งผูซื้อยังมีทางเลือก
ในการซื้อเมล็ดพันธุจากผูผลติรายยอยไดอีกดวย 

18. การรวมธุรกิจ กระดาษ กฎหมายยังไมสามารถบังคับใชไดเพราะยังไมมีเกณฑสวน
แบงตลาดที่ตองขออนุญาตการรวมธุรกิจ 

ที่มา: เวบไซตของกรมการคาภายใน (สิงหาคม 2547) 
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ตารางที ่9.3  เรื่องรองเรียนทีร่อเสนอคณะกรรมการการแขงขันทางการคา 
พฤติกรรมทีถู่กรองเรยีน สินคา/บริการ 

1. การคาที่ไมเปนธรรม รานคาปลีกขนาดใหญ 
2. การคาที่ไมเปนธรรม หางสรรพสินคา 
3. กําหนดราคารวมกัน เครื่องรับโทรทัศน 
4. กําหนดสวนลดและคาธรรมเนียมท่ีไมเปนธรรม รานคาปลีกขนาดใหญ 

  ที่มา: เวบไซตของกรมการคาภายใน (สิงหาคม 2547) 

ตารางที ่9.4  เรื่องรองเรียนที่อยูระหวางดําเนินการ 
พฤติกรรมทีถู่กรองเรยีน สินคา/บริการ 

1. กําหนดราคาสูงเกินควร เหล็กรีดรอน 
2. กําหนดราคารวมกัน แผนกระดานยิปซั่ม 
3. กําหนดราคารวมกัน  บริการลากตูคอนเทนเนอร 
4. กักตุนสินคา ไลซนี (สวนผสมอาหารสัตว) 
5. ฮั้วในการประมูล น้ํามนั 
6. การคาทีไ่มเปนธรรม ผงชูรส 
7. รวมกันผูกขาดการจําหนาย ถานอัลคาไลน 
8. กําหนดราคาท่ีไมเปนธรรม กาซหุงตม 
9. กําหนดราคาท่ีไมเปนธรรม อะไหล (IC) ชุดเครื่องเสียง 
10. ขายพวง  สุราและเบียร 

    ที่มา: เวบไซตของกรมการคาภายใน (สิงหาคม 2547) 

จากกรณีรองเรียนพฤติกรรมท่ีจํากัดการแขงขันท่ีสํานักสงเสริมการแขงขันทางการคาได
ดําเนินการไปน้ัน ยังคงมีความไมชัดเจนในขั้นตอนการดําเนินงานวา เมื่อมีการรองเรียนเขามาแลว จะ
ดําเนินขั้นตอนกอนหลังอยางไรบาง และเม่ือขอรองเรียนมีผลสรุปก็มิไดมีการเปดเผยรายละเอยีดใหแก
สาธารณชนไดรับทราบวามีผลสรุปเปนอยางไร ซึ่งปจจุบันมีกรณีรองเรียนเพียง 4 กรณีเทาน้ันท่ี
คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาและมีการศึกษาวิเคราะหอยางละเอียดดังท่ีไดกลาวมาแลว  

สรุปจากภาพรวมดานนโยบายการแขงขันทางการคาของไทย พบวา ประเทศไทยมีกฎหมาย
การแขงขันทางการคาแลว แตยังมีขอบัญญัติบางประการที่ยังไมสามารถนํามาบังคับใชใหเกิดการ
แขงขันท่ีเปนธรรมในตลาดได  รวมถึงกระบวนการทางราชการท่ีไมชัดเจนและไมโปรงใสทําให
ลอแหลมตอการถูกรองเรียนท้ังในเร่ืองของการเลือกปฏิบัติ และการขาดความโปรงใส และความ
ยุติธรรมในการใชดุลยพินิจของคณะกรรมการแขงขันทางการคา  สําหรับการดําเนินงานในคดี
รองเรียนท่ีสํานักสงเสริมการแขงขันทางการคาไดรับน้ัน ก็ยังมีขั้นตอนหรือแนวทางการดาํเนินงานท่ียงั
ไมชัดเจน  ดังนั้นภาครัฐจึงจําเปนตองเรงใหกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใชได และทําใหเกิดความ
โปรงใสในการดําเนินเร่ืองรองเรียนตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความตกลงการคาเสรีท่ีประเทศไทยได
ทํารวมกับประเทศออสเตรเลีย หรือกรณีท่ีไทยกําลังเจรจากรอบการคาเสรีทวิภาคีกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา ก็จําเปนตองทําใหกฎหมายฉบับน้ีสมบูรณ เพราะสหรัฐฯ ก็มีการกําหนดหัวขอนโยบาย
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การแขงขันทางการคาไวในความตกลงฯ ดวยเชนกัน โดยจะกลาวรายละเอียดของความตกลงฯ ของ
แตละประเทศในสวนตอไป 

9.2 ความตกลงการคาเสรรีะหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น  

แมไทยจะลงนามความตกลงการคาเสรีทวิภาคีไปแลว 3 ประเทศ คือ ไทย-บาหเรน  ไทย-จนี 
และไทย-ออสเตรเลีย  แตมีเพียงความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียเทาน้ันท่ีมีเน้ือหาสาระ
ครอบคลุมในทุกเร่ือง รวมถึงเร่ืองนโยบายแขงขันทางการคาดวย ซ่ึงสาระสําคัญของขอตกลงดาน
นโยบายการแขงขันทางการคาน้ันมีความมุงหมายใหท้ังสองประเทศมีมาตรการในการปองกัน
พฤติกรรมการกีดกันการแขงขันทางการคา และสงเสริมใหเกิดการคาที่เปนธรรม โดยมาตรการ
ดังกลาวจะตองไมเลือกปฏิบัติระหวางบริษัทตางชาติกับบริษัทไทย นอกจากน้ี ขอตกลงดังกลาวยังมุง
สรางความรวมมือเบื้องตนระหวางสํานักงานแขงขันทางการคาของท้ังสองประเทศในการบังคับใช
กฎหมายแขงขนัทางการคา รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล และการปรึกษาหารืออีกดวย  (ดูตารางที ่
9.5) โดยขอตกลงท้ังหมดใน Chapter 12 เร่ืองนโยบายการแขงขันทางการคานี้ไมผลผูกพัน จึงไมมี
บทลงโทษหากภาคีไมทําดําเนินการตามขอตกลงนั้น 

แม Article 1202 ท่ีกําหนดใหภาคีตองสงเสริมการแขงขันและมีมาตรการปองกันพฤติกรรมท่ี
ไมกอใหเกิดการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพ จะมีความสําคัญสักเพียงใด แตขอตกลงน้ีก็มิไดเปน
ขอตกลงท่ีผูกพันดังท่ีกลาวมาแลว ดังน้ันหากประเทศไทยไมดําเนินการบังคับใชกฎหมายเพ่ือสงเสริม
การแขงขันอยางจริงจัง ประเทศออสเตรเลยีก็ไมสามารถฟองเรียกรองคาเสียหายจากประเทศไทยได  
ซ่ึงประเด็นเร่ืองการบังคับใชกฎหมายน้ีเปนหัวใจสําคัญของขอตกลงเร่ืองน้ี แตยังไมมีขอตกลงเสรีของ
ประเทศคูภาคีใด (เชน ไทย -ออสเตรเลีย  สหรัฐฯ-สิงคโปร สหรัฐฯ-ชิลี สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย) ท่ี
กําหนดใหเร่ืองการบงัคับใชกฎหมายเปนขอตกลงท่ีผูกพัน (ดูตารางท่ี 9.5)  

สวนประเด็นเร่ืองการไมเลือกปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมายระหวางบริษัทไทยกับบริษัท
ออสเตรเลีย (Article 1203) น้ัน  แมขอตกลงจะไมมีผลผูกพัน แตไทยก็ควรปรับปรุงการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการแขงขันทางการคาใหมีมาตรฐานและโปรงใส ยกตัวอยาง กรณีท่ีบริษัทผลิต
รถจักรยานยนตรายใหญสัญชาติญ่ีปุนหามมิใหตัวแทนจําหนายของตนขายสินคาของคูแขง ซึ่ง
คณะกรรมการฯ พิจารณาใหดําเนินคดีเขาขายความผิดตามมาตรา 29  ซ่ึงแตกตางจากกรณีขายสุรา
พวงเบียรท่ีเขาขายความผิดในมาตรา 25  ท้ังๆ ท่ีทั้งสองกรณีนี้เปนพฤติกรรมของผูประกอบการราย
ใหญในตลาดเชนเดียวกัน จึงอาจเกิดแรงกดดันจากประเทศญ่ีปุนใหรัฐบาลไทยดําเนินขั้นตอนการ
พิจารณาคดีอยางโปรงใสและชัดเจน 

สําหรับความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับนโยบายการแขงขันทางการคาหรือ
พฤติกรรมท่ีไมกอใหเกิดการแขงขัน Article 1207 น้ัน เปนขอตกลงที่ไมมีผลผูกพันเชนกัน ซ่ึง
แตกตางจากขอตกลงการคาเสรีของประเทศอ่ืน เชน สหรัฐฯ-สิงคโปร สหรัฐฯ-ชิล ีสหรัฐฯ-ออสเตรเลีย 
ท่ีกําหนดใหเร่ืองความโปรงใสของการเปดเผยขอมูลเปนขอตกลงท่ีผูกพัน หากประเทศใดทําการ
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ละเมิดจะตองเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาท ซึ่งหมายถึงจะมีการเรียกรองคาเสียหายจากความไม
โปรงใสนั้น 

ในเร่ืองการแลกเปลี่ยนขอมูลและการใหความรวมมือระหวางหนวยงานแขงขันทางการคาของ
สองประเทศน้ัน จะเปนความรวมมือโดยสมัครใจ ซ่ึงจําเปนตองใชระยะเวลาในการสรางความรวมมือ
ดังกลาว 

เน่ืองจากความตกลงการคาเสรีของไทย-ออสเตรเลยีมีผลบังคบัใชเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2548 
จึงยังไมมีผลกระทบตอนโยบายการแขงขนัทางการคาของไทยท่ีเปนรูปธรรมเทาใดนัก เพราะขอตกลง
น้ีเร่ืองนโยบายแขงขันทางการคาอยูบนพ้ืนฐานของความสมัครใจ จึงไมมีบทลงโทษหากประเทศใดไม
ปฏบิตัิตาม 

9.3 ความตกลงการคาเสรรีะหวางประเทศสหรฐัอเมริกากับประเทศอื่น  

โดยทั่วไปความตกลงคาเสรีระหวางประเทศจะมีประเด็นขอตกลงท่ีคลายคลึงกัน เชน 
สาระสําคัญในการปองกันพฤติกรรมการกีดกันการแขงขันทางการคา และสงเสริมใหเกิดการคาที่เปน
ธรรมโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ความรวมมือและการแลกเปลี่ยนขอมูล การดําเนินงานอยางโปรงใส  
การปรึกษาหารือระหวางกัน ฯลฯ  ซึ่งขอตกลงการคาเสรีระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่น
น้ัน ก็มีประเด็นที่คลายคลึงกับขอตกลงการคาเสรีระหวางประเทศไทย-ออสเตรเลียเชนเดียวกัน   

การศึกษาวิเคราะหในคร้ังน้ีคณะวิจัยจะยึดความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรเปนแมแบบ 
(Blue Print) เสมือนวาสหรัฐฯ จะใชขอตกลงเหลาน้ันกับประเทศไทยเชนเดียวกัน เนื่องจากลักษณะ
โครงสรางการแขงขันของสิงคโปรมีลักษณะคลายไทย คือ มีรัฐวิสาหกิจในประเทศจํานวนมาก  ยงัไมมี
กฎหมายแขงขันทางการคาท่ีใชบังคับในสิงคโปร แมไทยจะมีกฎหมายแขงขันทางการคาแลวแตก็ยัง
ไมสามารถบังคับใชไดตามเหตุผลที่กลาวมาแลว  เปนตน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

9.3.1 ขอตกลงการคาเสรีสหรฐัฯ-สิงคโปร 

ขอตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรในดานนโยบายการแขงขันทางการคาน้ี  จะมุงประเด็นไป
ท่ีการแขงขันของรัฐวิสาหกิจเปนหลัก  เนื่องจากสิงคโปรมีรัฐวิสาหกิจจํานวนมาก  สหรัฐฯ จึงเกรงวา
รัฐวิสาหกิจสิงคโปรจะมีพฤติกรรมท่ีเปนการจํากัดการแขงขันหรือมีการเลือกปฏิบัติกับบริษัทเอกชน
ของสหรัฐฯ เมื่อมีการเปดการคาเสรีระหวางสองประเทศ โดยสหรัฐฯ มีเจตนารมยท่ีจะคุมครอง
ผูประกอบการสหรัฐฯ ท่ีจะเขาไปประกอบกิจการในประเทศสิงคโปร ดังนั้นสาระสําคัญในขอตกลงน้ีจะ
เปนการควบคุมพฤติกรรมการแขงขันของรัฐวิสาหกิจสิงคโปร โดยกําหนดใหรัฐวิสาหกิจสิงคโปรตอง
อยูภายใตกฎหมายแขงขันทางการคาของประเทศสิงคโปร ซ่ึงสิงคโปรตองดําเนินการออกกฎหมาย
และบังคับใชใหไดภายในเดือนมกราคม ค.ศ. 2005 
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ขอตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรที่สําคัญ ไดแก Article 12.2 12.3 12.4 และ 12.5  โดย 
Article 12.3 และ 12.5 มีกระบวนการระงับขอพิพาท หากไมปฏิบัติตามจะสามารถเรียกรอง
คาเสียหายได (ดูตารางท่ี 9.5 ประกอบ) กลาวคือ 

• Article 12.2 ไดกําหนดใหสองประเทศมีมาตรการและองคกรในการปองกันการผูกขาดท่ี
ไมเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐานของสัญชาติของผูประกอบการ (Non-Discrimination) และผูท่ี
ฝาฝนมาตรการดังกลาวจะตองมีโอกาสในการเสนอหลักฐาน ขอมูล และชี้แจงขอเท็จจริง 
รวมถึงมีโอกาสอุทธรณตอศาลหรือองคกรอิสระ 

• Article 12.3(1) ไดกําหนดเงื่อนไขวาบริษัทเอกชนท่ีไดรับอํานาจผูกขาดหลังจากท่ีไดทํา
ขอตกลงการคาเสรีน้ี และรัฐวิสาหกิจที่ไดรับอํานาจผูกขาดท้ังในอดีตและปจจบุัน จะตอง    
1) ทําการซ้ือหรือขายสินคาหรือบริการในเชิงพาณิชย (Commercial Consideration) 

เทาน้ัน โดยพิจารณาจากราคา คุณภาพ การตลาด การขนสง ตลอดจนเงื่อนไขการ
ซ้ือขายอื่นๆ  

2) ไมมีการเลือกปฏิบัติในการลงทุน หรือการซ้ือหรือขายสินคาหรือบริการ   
3) ไมใชอํานาจผูกขาดท่ีมีอยูไปผูกขาดในธุรกิจอื่นที่มีการแขงขัน เชนกรณีของประเทศ

ไทย คือ บริษัท ทศท. จะตองไมใชอํานาจผูกขาดในธุรกิจโทรศัพทพ้ืนฐานเพ่ือ
ผูกขาดบริการโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ หรือ บริการอินเทอรเน็ต  

• Article 12.3(2) กําหนดใหรัฐวิสาหกิจไมทําการตกลงใดๆ อันเปนการจํากัดการแขงขันที่
ไมมีเหตุผลดานประสิทธิภาพ บทบัญญัติน้ีกําหนดขึ้นเพื่อปองกันการรวมหัว (Collusion) 
ของภาคธุรกิจ น่ันคือ รัฐบาลจะตองไมอนุญาตใหบริษัทเอกชนควบรวมกิจการ (Merger 
and Acquisition) ยกเวนการควบรวมกิจการดังกลาวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพ 

• Article 12.4 ไดกําหนดกรอบความรวมมือระหวางสองประเทศในดานการบังคับใช
กฎหมายการแขงขันทางการคาใหเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งในขอตกลงน้ีนาจะหมายรวมถึง
การแลกเปลี่ยนขอมูลสาธารณะ (Public Information) ดวย  ซึ่งโดยท่ัวไปแลว ขอมูล
สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ  1) ขอมูลที่เปนความลับ  (Confidential 
Information) หมายถึง ขอมูลของภาคเอกชนท่ีเปนความลับไมสามารถเปดเผยได 2) 
ขอมูลท่ีไมเปดเผยตอสาธารณชน (Non-Public Information) หมายถึง ขอมูลท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการแขงขันทางการคาของสหรัฐฯ  ไดจากการสืบสวนแตไมเปนความลับ และ 
3) ขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชน (Public Information) หมายถึง ขอมูลท่ีสามารถ
เปดเผยได ยกตัวอยางเชน บริษัทไมโครซอฟท (Microsoft) ผูกขาดการขายซอฟแวรใน
ประเทศสิงคโปร ประเทศสิงคโปรก็สามารถขอขอมูลที่เปนขอมูลสาธารณะจากสหรัฐฯ ได
วาบริษัทไมโครซอฟทขายซอฟทแวรในแตละประเทศเปนราคาเทาใด เปนตน 

• Article 12.5 กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความโปรงใสของการบังคับใชกฎหมายการแขงขัน
ทางการคา  เนื่องจากขอตกลงในมาตราน้ีมีผลผูกพัน ดังน้ันหากประเทศภาคใีดไมปฏบิตัิ
ตามก็จะถูกฟองเรียกคาเสียหายได ในกรณีของประเทศไทย หากไทยยอมรับขอตกลงน้ี 
ก็จําเปนตองมีการปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักสงเสริมการแขงขันทางการคาใหมี
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ความชัดเจนและโปรงใสยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขั้นตอนการพิจารณากรณีรองเรียนพฤติกรรม
การแขงขัน ซ่ึงยังไมมีการเปดเผยขอมูลจากกรณีรองเรียนอยางชัดเจน  

9.3.2 ขอตกลงการคาเสรีสหรฐัฯ-ออสเตรเลีย และสหรฐัฯ-ชิล ี

ขอตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-ออสเตรเลีย และสหรัฐ-ชิลีน้ันมีลักษณะคลายกัน คือ 1) ปองกัน
ไมใหเกิดพฤติกรรมท่ีไมกอใหเกิดการแขงขัน 2) เนนการคุมครองผูบริโภค  3) ไมเลือกปฏิบัติระหวาง
สองประเทศ 4) สรางความรวมมือและการแลกเปลี่ยนขอมูล รวมถึงการปรึกษาหารือ 5) ใชนโยบาย
การแขงขันภายใตหลักของความโปรงใส (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 9.5) 

สําหรับขอตกลงคาเสรีสหรัฐฯ-ออสเตรเลีย และสหรัฐฯ-ชิล ีท่ีเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจน้ัน มีเพียง
การกําหนดไมใหรัฐวิสาหกิจเลือกปฏิบัติในการซ้ือหรือขายสินคาและบริการเทาน้ัน ซ่ึงแตกตางจาก
ขอตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรท่ีไดกําหนดรายละเอียดไวคอนขางมาก อาจเปนเพราะประเทศออสเตรเลีย 
และชิลีมีรัฐวิสาหกิจไมมากนัก รวมถึงยังมีการบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคาแลว ดังนั้นการ
แขงขันระหวางสองประเทศจึงไมนาเปนหวงเทากับการแขงขันกับประเทศสิงคโปร 



 

ขอตกลงเกี่ยวกับนโยบายการแขงขันทางการคา 
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ตารางที ่9.5  สาระสําคัญของความตกลงทวภิาคีระหวาง ไทย/สหรัฐอเมริกากับประเทศอื่น 
หัวขอ ไทย - ออสเตรเลีย สหรัฐฯ - สิงคโปร สหรัฐฯ - ชิลี สหรัฐฯ - ออสเตรเลีย 

1. บทของความตกลง Chapter 12 Competition Policy Chapter 12 Anticompetitive 
Business Conduct, Designated 
Monopolies, and Government  
Enterprises  สิงคโปรจะตอง
ประกาศใชกฎหมายการแขงขันทาง
การคาในเดือนมกราคม 2005 และตอง
บังคับใชกฎหมายนี้กับรัฐวิสาหกิจดวย 
 

Chapter 16 Competition Policy, 
Designated Monopolies, and State 
Enterprises 

Chapter 14 Competition-Related 
Matters 

2. เนื้อหาสาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 1202 ภาคีแตละฝายจะตอง
สงเสริมการแขงขันโดยการกําหนดการ
ปฏิบัติที่จํากัดการแขงขันในอาณาเขต
ของตน และกําหนดวิธีการและ
มาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อยับย้ังการปฏิบัติดังกลาว 
 
Article 1203(1) คูภาคีจะตองทําให
ม่ันใจวาทุกๆ ธุรกิจเปนไปตามกฎหมาย
การแขงขันโดยรวม หรือในเฉพาะสวนที่
เกี่ยวของ ซ่ึงอาจมีผลบังคับใชในอาณา
เขตนั้นๆ  
 
Article 1203(2) มาตรการที่ภาคีแตละ
ฝายใชในการยุติการปฏิบัติที่จํากัดการ
แขงขัน และการดําเนินการเพื่อบังคับใช

Article 12.2(1) แตละภาคีจะตองธํารง
ไวซึ่งมาตรการที่เกี่ยวของกับการ
ปองกันพฤติกรรมที่ไมกอใหเกิดการ
แขงขันเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ และสวัสดิการของผูบริโภค  
 
Article 12.2(2) แตละภาคีจะตองจัดตั้ง
หนวยงานข้ึนมาทําหนาที่รับผิดชอบ
การบังคับใชมาตรการตางๆ ในเร่ือง
การแขงขันทางการคา  โดยไมมีการ
เลือกปฏิบัติในข้ันตอนการดําเนินงาน
ระหวางสัญชาต ิและผูที่ฝาฝนตอ
มาตรการดังกลาวจะตองมีโอกาสใน 
การเสนอหลักฐาน ขอมูล และชี้แจง
ขอเท็จจริง รวมถึงมีโอกาสอุทธรณตอ
ศาลหรือองคกรอิสระ 

Article 16.1(1) แตละภาคีจะตองธํารง
กฎหมายการแขงขันทางการคาซึ่ง
ปองกันพฤติกรรมที่ไมกอใหเกิดการ
แขงขัน เพ่ือสงเสริมประสิทธภิาพทาง
เศรษฐกิจ และสวัสดิการของผูบริโภค 
 
Article 16.1(2) แตละภาคีจะตองธํารง
หนวยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช
กฎหมายการแขงขันทางการคา โดยไมมี
การเลือกปฏิบัติในข้ันตอนการ
ดําเนินงานระหวางสัญชาติ และผูที่ฝา
ฝนตอกฎหมายแขงขันทางการคาจะตอง
มีโอกาสในการเสนอหลักฐาน ขอมูล 
และชี้แจงขอเท็จจริง รวมถึงมีโอกาส
อุทธรณตอศาลหรือองคกรอิสระ 
 

Article 14.2(1) แตละภาคีจะตองธํารงไว
ซึ่งมาตรการที่เกี่ยวของกับการปองกัน
พฤติกรรมที่ไมกอใหเกิดการแขงขัน  และ
คูภาคีจะตองปรึกษาหารือรวมกันเปน
ระยะๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
มาตรการดังกลาว และผูที่ฝาฝนตอ
มาตรการดังกลาวจะตองมีโอกาสในการ
เสนอหลักฐาน ขอมูล และชี้แจงขอเท็จจริง 
รวมถึงมีโอกาสอุทธรณตอศาลหรือองคกร
อิสระ 
 
Article 14.2(2) แตละภาคีจะตองธํารง
หนวยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช
กฎหมายการแขงขันทางการคา โดยไมมี
การเลือกปฏิบัติ 
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หัวขอ ไทย - ออสเตรเลีย สหรัฐฯ - สิงคโปร สหรัฐฯ - ชิลี สหรัฐฯ - ออสเตรเลีย 
2. เนื้อหาสาระ (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการเหลานั้น จะตองสอดคลองกับ
หลักความโปรงใส ความเหมาะสมกับ
กาลเวลา การไมเลือกปฏิบัติ เขาใจได
งายและเปนไปอยางเสมอภาค 
 

Article 12.3(1) แตละภาคีตองกําหนด
เง่ือนไขวาบริษัทเอกชนที่ไดรับอํานาจ
ผูกขาดหลังจากที่ไดทาํขอตกลงการคา
เสรีนี้ และรัฐวิสาหกิจที่ไดรับอํานาจ
ผูกขาดทั้งในอดีตและปจจุบัน จะตอง 
1) ทําการซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ
ในเชิงพาณชิย โดยพิจารณาจากราคา 
คุณภาพ ความสามารถในการหาได 
การตลาด การขนสง และเง่ือนไขอื่นๆ  
2) ไมมีการเลือกปฏิบัติในการลงทุน 
หรือการซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ   
3) ไมใชอํานาจผูกขาดในตลาดหนึ่งไป
ผูกขาดในอีกตลาดทั้งทางตรงและ
ทางออม รวมถึงผานทางบริษัทในเครือ
ของตนที่เกี่ยวของ 
 
Article 12.3(2)  รัฐวิสาหกิจสิงคโปร
จะตอง 1) ทําการซื้อหรือขายสินคาหรือ
บริการในเชิงพาณิชย โดยพิจารณาจาก
ราคา คุณภาพ ความสามารถในการหา
ได การตลาด การขนสง และเง่ือนไข
อื่นๆ และไมมีการเลือกปฏิบัติในการ
ลงทุน หรือการซ้ือหรือขายสินคาหรือ
บริการ   2) ไมรวมกันจํากัดการแขงขัน
โดยไมมีเหตุผลดานประสิทธิภาพ  

Article 16.3(3) แตละภาคีตองกําหนด
เง่ือนไขวาบริษัทเอกชนที่ไดรับอํานาจ
ผูกขาดหลังจากทีไ่ดทาํขอตกลงการคา
เสรีนี้ และรัฐวิสาหกิจที่ไดรับอํานาจ
ผูกขาดทั้งในอดีตและปจจุบัน จะตอง  
1) ทําการซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ
ในเชิงพาณชิย โดยพิจารณาจากราคา 
คุณภาพ ความสามารถในการหาได 
การตลาด การขนสง และเง่ือนไขอื่นๆ  
2) ไมมีการเลือกปฏิบัติในการลงทุน 
หรือการซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ  
3) ไมใชอํานาจผูกขาดในตลาดหนึ่งไป
ผูกขาดในอีกตลาดทั้งทางตรงและ
ทางออม รวมถึงผานทางบริษัทในเครือ
ของตนที่เกี่ยวของ 
 
Article 16.4 แตละภาคีจะตองไมให
รัฐวิสาหกิจเลือกปฏิบัติในการซื้อหรือ
ขายสินคาและบริการ  
 
 
 
 

Article 14.3(1) แตละภาคีตองกําหนด
เง่ือนไขวาบริษัทเอกชนที่ไดรับอํานาจ
ผูกขาดหลังจากที่ไดทาํขอตกลงการคาเสรี
นี้ และรัฐวิสาหกิจที่ไดรับอํานาจผูกขาดทั้ง
ในอดีตและปจจุบัน จะตอง 1) ทําการซื้อ
หรือขายสินคาหรือบริการในเชิงพาณชิย 
โดยพิจารณาจากราคา คุณภาพ 
ความสามารถในการหาได การตลาด การ
ขนสง และเง่ือนไขอื่นๆ  2) ไมมีการเลือก
ปฏิบัติในการลงทุน หรือการซ้ือหรือขาย
สินคาหรือบริการ  3) ไมใชอํานาจผูกขาด
ในตลาดหน่ึงไปผูกขาดในอีกตลาดทั้ง
ทางตรงและทางออม รวมถึงผานทาง
บริษัทในเครือของตนที่เก่ียวของ 
 
Article 14.4 คูภาคีจะตองไมใหการดําเนิน
ธุรกิจของรัฐวิสาหกิจเปนอุปสรรคตอการ
แขงขัน โดยตองไมเลือกปฏิบัติในการขาย
สินคาหรือบริการ  
 
Article 14.6 คูภาคีจะตองตระหนักถึง
ความสําคัญในการคุมครองสวัสดิการของ
ผูบริโภค โดยจะมีความรวมมือระหวาง
หนวยงานของรัฐ คือ U.S.Federal Trade 
Commission (FTC) และ Australian 
Competition and Consumer 



 

ขอตกลงเกี่ยวกับนโยบายการแขงขันทางการคา 
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หัวขอ ไทย - ออสเตรเลีย สหรัฐฯ - สิงคโปร สหรัฐฯ - ชิลี สหรัฐฯ - ออสเตรเลีย 
2. เนื้อหาสาระ (ตอ) 
 
 

Commission (ACCC) เพือ่ปกปอง
ผูบริโภค 

3. ขอยกเวน Article 1204 ภาคีสามารถกําหนด
ขอยกเวนสําหรับมาตรการหรือธุรกิจ
รายสาขาได โดยที่ขอยกเวนตองมีความ
ชัดเจนและเพื่อนโยบายสาธารณะหรือ
ประโยชนสาธารณะ 
 

   

4. ความรวมมือและการแลกเปล่ียน
ขอมูล 

Article 1205 คูภาคจีะรวมมือกันตาม
ความเหมาะสมในประเด็นของการ
บังคับใชกฎหมายการแขงขัน รวมทั้ง
วิธีการแลกเปล่ียนขอมูล การประกาศ 
การปรึกษาหารือ และการประสานความ
รวมมือซึ่งกันและกันในกรณีการบังคับ
ใชกฎหมายที่มีลักษณะขามประเทศ 
 

Article 12.4 คูภาคีตองใหความสําคัญ
ตอการรวมมือและประสานงานเพื่อให
กฎหมายการแขงขันทางการคามี
ประสิทธิภาพมากข้ึนในเขตการคาเสรี 
 

Article 16.2  คูภาคีตกลงรวมกันที่จะให
ความรวมมือซ่ึงกันและกันในสวนของ
นโยบายการแขงขันโดยการ
ปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนขอมูล
รวมกัน เพ่ือทําใหเกิดการบังคับใช
กฎหมายที่มีประสิทธภิาพ 
 

Article 14.9 คูภาคีตระหนักถึง
ความสําคัญของการรวมมือกันในการ
สงเสริมการแขงขันและการคุมครอง
ผูบริโภค  
 

5. การปรึกษาหารือและทบทวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 1206(1) หากภาคีฝายใดรองขอ 
ทั้งสองฝายจะปรึกษาหารือกันเพ่ือกาํจัด
การปฏิบัติที่จํากัดการแขงขันที่สงผล
กระทบตอการคาและการลงทุนระหวาง
กัน 
 
Article 1206 (2) ภายใน 3 ปหลังจาก
การบังคับใชความตกลง คูภาคีจะ
ปรึกษาหารือกันเพ่ือทบทวนถึงขอบเขต

Article 12.6 (1) หากภาคีฝายใดรองขอ 
ทั้งสองฝายจะปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับ
การแขงขันที่สงผลกระทบตอการคา
และการลงทุนระหวางกัน 
 

Article 16.7 หากภาคีฝายใดรองขอ ทั้ง
สองฝายจะปรึกษาหารือกันเก่ียวกับการ
แขงขันที่สงผลกระทบตอการคาและการ
ลงทุนระหวางกัน 
 

Article 14.10 หากภาคีฝายใดรองขอ ทั้ง
สองฝายจะปรึกษาหารือกันเก่ียวกับการ
แขงขันที่สงผลกระทบตอการคาและการ
ลงทุนระหวางกัน 
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หัวขอ ไทย - ออสเตรเลีย สหรัฐฯ - สิงคโปร สหรัฐฯ - ชิลี สหรัฐฯ - ออสเตรเลีย 
5. การปรึกษาหารือและทบทวน (ตอ) 
 

กระบวนการทํางาน และมีการเจรจา
แกไขเปล่ียนแปลงเทาที่จําเปน เพ่ือ
สรางความม่ันใจในการคุมครอง
ผลประโยชนทางการคาของอีกฝายหนึ่ง 
 
Article 1206 (4) ขอมูลหรือเอกสารที่
เกี่ยวของกับการปรึกษาหารือหรือ
ทบทวนการดําเนินการจะตองเปน
ความลับ 

6. ความโปรงใส Article 1207  คูภาคจีะตองประกาศ
กฎหมายที่สนับสนุนการแขงขันที่เปน
ธรรม และกฎหมายที่วาดวยการปฏิบัติ
ทีจํ่ากัดการแขงขันของแตละฝายอยาง
เปนทางการ หรือสาธารณชนสามารถ
เขาถึงขอมูลดังกลาวไดโดยงาย  
 

Article 12.5 คูภาคจีะตองตระหนักถึง
ความโปรงใสในนโยบายแขงขันโดย
การเปดเผยขอมูลสาธารณะในเร่ืองของ
มาตรการปองกันพฤติกรรมที่ไม
กอใหเกิดการแขงขัน ขอมูลที่เกี่ยวของ
กับหนวยงานที่ไดรับอํานาจผูกขาด 
หรือขอยกเวนของมาตรการดังกลาว 

Article 16.6 คูภาคตีองใชนโยบาย
แขงขันภายใตหลักของความโปรงใส 
โดยการเปดเผยขอมูลสาธารณะใน
กิจกรรมการบังคับใชกฎหมายแขงขัน
ทางการคา ขอมูลที่เก่ียวกับหนวยงานที่
ไดรับอํานาจผูกขาดหรือขอยกเวนตาม
กฎหมายแขงขัน 

Article 14.8 คูภาคีตองตระหนักถึง
ความสําคัญของความโปรงใสในนโยบาย
แขงขันทางการคา โดยการเปดเผยขอมูล
สาธารณะในเร่ืองของมาตรการปองกัน
พฤติกรรมที่ไมกอใหเกิดการแขงขัน 
ขอมูลที่เกี่ยวของกับหนวยงานที่ไดรับ
อํานาจผูกขาด หรือขอยกเวนของ
มาตรการดังกลาว 
 

7. ขอพิพาท (Dispute)  Article 1208(1) ไดระบุวาChapter 18 
การปรึกษาหารือและการระงับขอพิพาท 
จะไมสามารถนํามาใชกับขอบทในบทน้ี 

Article 12.2, 12.4  หรือ 12.6 มิไดเปน
ขอผูกมัดของคูภาคี ซ่ึงหากภาคีไม
ดําเนินตามนั้นก็ไมมีบทลงโทษใดๆ  
สวนขอตกลงอื่นน้ันคูภาคีตองทําตาม
ขอตกลงมิฉะนั้นแลวจะตองเขาสู
กระบวนการระงับขอพิพาท (Dispute 
Settlement) 

Article 16.1, 16.2  หรือ 16.7 มิไดเปน
ขอผูกมัดของคูภาคี ซ่ึงหากภาคีไม
ดําเนินตามนั้นก็ไมมีบทลงโทษใดๆ  
สวนขอตกลงอื่นน้ันคูภาคีตองทําตาม
ขอตกลงมิฉะนั้นแลวจะตองเขาสู
กระบวนการระงับขอพิพาท (Dispute 
Settlement) 

Article 14.2, 14.4(2),  14.4(3), 14.6, 
14.7, 14.9  หรือ14.10(2) มิไดเปนขอ
ผูกมัดของคูภาค ีซึ่งหากภาคีไมดําเนิน
ตามนั้นก็ไมมีบทลงโทษใดๆ  สวน
ขอตกลงอื่นนั้นคูภาคีตองทาํตามขอตกลง
มิฉะนั้นแลวจะตองเขาสูกระบวนการระงับ
ขอพิพาท (Dispute Settlement) 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย 
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9.4 ผลกระทบของความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา 

เน่ืองจากประเทศไทยกําลังดําเนินการเจรจากรอบการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ จึงจําเปนตองศกึษา
รูปแบบความตกลงฯ ท่ีประเทศไทยทํากับประเทศอ่ืน เชน ออสเตรเลีย และท่ีประเทศสหรัฐฯ ทํากับ
ประเทศอื่น เชน สิงคโปร  ชิลี และออสเตรเลีย โดยคณะวิจัยจะยึดรูปแบบความตกลงการคาเสรี
สหรัฐฯ-สิงคโปรเปนตนแบบสําหรับกรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ท่ีอาจจะเกดิขึน้
ในอนาคต สวนความตกลงฯ อื่นๆ น้ันจะใชพิจารณาประกอบประเด็นการเจรจาวาไดมีการกลาวถึง
สาระในเร่ืองใดบาง สําหรับขอตกลงไทย-สหรัฐฯ ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ก็คงมีเจตนารมยไม
แตกตางจากขอตกลงของประเทศคูภาคีอ่ืน คือ เพ่ือปองกันพฤติกรรมที่เปนการจํากัดหรือกีดกันการ
แขงขันทางการคา สงเสริมใหเกิดการคาท่ีเปนธรรม และคุมครองผูประกอบการไมใหเกิดการเลือก
ปฏิบัติระหวางผูประกอบการในประเทศกับตางประเทศ  

จากการศึกษาพบวา หากประเทศไทยยอมรับขอตกลงฯ เชนเดียวกับขอตกลงสหรัฐฯ-
สิงคโปร  จะเกิดผลกระทบตอประเทศไทยดังน้ี  

9.4.1 ผลกระทบตอผูประกอบการรายใหญ 

แมประเทศไทยจะมีกฎหมายแขงขันทางการคาแลว แตกฎหมายนี้ยังไมสามารถบังคับใชได 
จึงอาจขัดกับความตกลงท่ีกําหนดใหมีมาตรการปองกันพฤติกรรมการกีดกันการแขงขันทางการคา 
(ตาม Article 12.2 ของขอตกลงสหรัฐ-สิงคโปร)  

หากประเทศไทยมีนโยบายท่ีจะบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาอยางจริงจังเพ่ือให
สอดคลองกับขอตกลงฯ โดยการกําหนดเกณฑสวนแบงตลาดของผูมีอํานาจเหนือตลาด และสวนแบง
ตลาดในการรวมกิจการ จะทําใหทราบวาผูประกอบการรายใดมีขนาดใหญหรือเล็ก หรือผูประกอบการ
ท่ีรวมกิจการกันแลวจะกลายเปนผูประกอบการรายใหญหรือเล็ก  

การเปนผูประกอบการรายใหญในตลาดไมไดหมายความวาผูประกอบการรายใหญรายนั้นจะ
ทําผิดกฎหมายแขงขันทางการคา แตตองมีปจจัยเร่ืองพฤติกรรมทางการคาประกอบดวย กลาวคือ 
หากผูประกอบการรายใหญน้ันมีพฤติกรรมการกีดกันและจํากัดการแขงขันตามที่กฎหมายกาํหนด เชน 
กําหนดราคาสินคาสูงเกินควร  จํากัดปริมาณสินคาเพ่ือเพ่ิมราคาสินคาในตลาด กําหนดเงือ่นไขท่ีทําให
ผูอื่นแขงขันไมได ฯลฯ ก็สามารถดําเนินคดีฟองรองเอาความผิดตามกฎหมายได แตถาผูประกอบการ
รายใหญนั้นไมมีพฤติกรรมใดๆ ที่เขาขายความผิดแตมียอดขายสินคาและบริการสูง โดยผูบริโภคนิยม
ใน ราคา คุณภาพ รูปแบบ หรือรสชาติของสินคาของผูประกอบการรายน้ันเอง ก็ถือเปนการแขงขัน
ตามสภาพตลาดปกต ิ

ดังน้ันการบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาของไทยอยางจริงจัง จะเปนการควบคุม
พฤติกรรมการแขงขันของผูประกอบการรายใหญ ไมใหเอาเปรียบผูประกอบการที่มีอํานาจตอรองนอย
กวา   
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อยางไรก็ตาม Article 12.2 เปนขอตกลงท่ีอยูนอกเหนือกระบวนการระงับขอพิพาท จึงไมมี
ผลผูกพันเทากับขอตกลงสวนอื่นๆ ที่มีกระบวนการระงับขอพิพาท ดังน้ันหากฝายใดฝายหน่ึงละเมิด
สัญญา ฝายผูเสียหายก็ไมสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายได ซ่ึงหมายความวา หากไทยไมปฏิบัติ
ตามขอตกลงท่ีจะบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังก็ยังไมมีผลผูกพันท่ีทําใหรัฐบาลสหรัฐฯ หรือบริษัท
สหรัฐฯ สามารถเรียกรองคาเสียหายจากไทยได แตไทยคงจะตองเผชิญกับแรงกดดันในทางออมจาก
สหรัฐฯ แทน เนื่องจากสหรัฐฯ จะตองใหความคุมครองผูประกอบการของตนเองจากการแขงขันใน
ตลาดประเทศไทย 

9.4.2 ผลกระทบตอรัฐวสิาหกิจไทย8 

ในการบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคา และการดําเนินงานของรัฐวิสาหกจิไทยบางแหงยงั
อาจขัดกับ Article 12.3 ของขอตกลงสหรัฐ-สิงคโปร กลาวคือ 

1. กฎหมายแขงขันทางการคาของไทยยกเวนไมใหใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจไทย  จึงสงผลให
รัฐวิสาหกิจไทยสามารถผูกขาดในตลาดสินคาหรือบริการได ซ่ึงอาจมีผลตอการกําหนดราคาสนิคาหรือ
บริการในตลาด เชน ในอดีตการสื่อสารแหงประเทศไทย (แปลงสภาพเปนบริษัท กสท. จํากัด แลวใน
ปจจุบัน) มีการกําหนดอัตราคาบริการโทรศัพททางไกลระหวางประเทศท่ีคอนขางสูงและเปน
ผูประกอบการรายเดียวในตลาด แตไมมีการสืบสวนวาอัตราคาบริการท่ีกําหนดดังกลาววาสูงเกินไป
หรือไม เพราะ กสท. ไมไดอยูภายใตกฎหมายแขงขันทางการคา  ดังน้ันกฎหมายแขงขันทางการคา
ของไทยปจจุบันจึงอาจขัดกับความตกลงการคาเสรีท่ีหามรัฐวิสาหกิจมพีฤตกิรรมกดีกนัการแขงขนัหรือ
ใชอํานาจผูกขาด  

หากประเทศไทยแกไขกฎหมายการแขงขันทางการคาใหสอดคลองกับขอตกลงฯ โดยให
กฎหมายนี้บังคับใชกับรัฐวิสาหกิจดวย  รัฐวิสาหกิจท่ีผูกขาดก็อาจเขาขายเปน ”ผูมอํีานาจเหนือตลาด” 
เชน บริษัท กสท. ซ่ึงผูใหบริการโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ เพราะเปนผูประกอบการรายเดียว
ในตลาดโดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 100  ในกรณีสมมติวา กสท. ยังมีพฤติกรรมในการกําหนดราคา
คาบริการสูงเกินควร หรือกีดกันไมใหผูประกอบการอ่ืนเขามาแขงขันในตลาด ก็จะมีความผิดตาม
มาตรา 25 ของกฎหมายการแขงขันทางการคาของไทย  ซ่ึงสามารถดําเนินคดฟีองรองกบับริษทั กสท. 
ได 

                                            
8 ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 กําหนดให "รัฐวิสาหกิจ" หมายถึง (ก) องคการของรัฐบาลหรือ
หนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ   (ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
(ค) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก)และ/หรือ(ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหา
สิบ   (ง) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค)และ/หรือ(ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวย
เกินกวารอยละหาสิบ  (จ) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง)และ/หรือ(ก) และ/หรือ (ข) 
และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
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2. รัฐวิสาหกิจไทยบางแหงมีภารกิจดานสังคม เชน กิจการขนสง (การใหบริการรถโดยสาร
ประจําทางของ ขสมก.  การใหบริการรถไฟช้ันสามของการรถไฟฯ)  ซ่ึงจะกําหนดคาบริการขนสง
สินคาหรือบริการไมคุมทุน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการได  จึงเปนการกําหนดราคาท่ีไมได
ใชหลักการในเชิงพาณิชย ซ่ึงขัดกับความตกลงการคาเสรีท่ีกําหนดใหการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ตองคํานึงหลักการเชิงพาณิชยท้ังเร่ืองการกําหนดราคา คุณภาพ และการตลาด ตลอดจนเงื่อนไขการ
ซ้ือขายอื่นๆ หรือกรณีการขายไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ใหแกการไฟฟา
นครหลวงในราคาต่ํากวาทุนก็ไมสามารถทําได เพราะจะขัดกับขอตกลงฯ แมการกระทําดังกลาวจะมี
เหตุผลดานสังคมก็ตาม กลาวคือ ทําใหการไฟฟานครหลวงมีตนทุนต่ํา และสามารถขายไฟฟาใหกับ
ผูบริโภคไดในราคาไมสูงนัก  

การท่ีประเทศไทยยอมรับขอตกลงดังกลาว อาจทําใหเกิดความยุงยากในการใหบริการเชิง
สังคม และอาจถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากบริษัทสหรัฐฯ ไดอีกดวย  ซ่ึงคณะวิจัยเห็นวาเงื่อนไข
ขอตกลงในประเด็นน้ีอยูนอกกรอบสาระสําคัญของกฎหมายการแขงขันทางการคาทั่วไป ซึ่งเกนิเลยไป
กวาการควบคุมพฤติกรรมของธุรกิจ  

3. รัฐวิสาหกิจไทยมีการจัดซ้ือจัดจางไมไดอยูบนพ้ืนฐานของการจัดซ้ือจัดจางในเชิง
พาณิชย (Commercial Consideration) กลาวคือ การจัดซ้ือจัดจางมีลักษณะของการเลือกปฏิบัต ิ
(Non-Discriminatory) เชน กฟผ. ซ้ือนํ้ามันจากบริษัท ปตท. หรือรัฐวิสาหกิจตองใชบริการของสาย
การบินไทยเวลาเดินทางไปตางประเทศ หรือใชบริษัทเดินเรือไทยในการขนสงสินคาทางทะเล เปนตน 
ซ่ึงขัดกับความตกลงการคาเสรีท่ีมิใหรัฐวิสาหกิจเลือกปฏิบัติในการซ้ือสินคาและบริการระหวาง
ตางชาติกับไทย  

การท่ีประเทศไทยยอมรับขอตกลงดังกลาว จะทําใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจของไทยตอง
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในเชิงพาณิชยน้ัน โดยคํานึงถึงผูที่เสนอราคาต่ําท่ีสุดและไมมีการเลือกปฏิบัติ
ตอบริษัทของสหรัฐอเมริกาในการจัดซ้ือจัดจาง แตสามารถเลือกปฏิบัติกับชาติอ่ืนๆ ได  ซ่ึงจะมี
ผลกระทบตอการจัดซ้ือจัดจางของรัฐวิสาหกิจไทยในปจจุบันดังท่ีไดกลาวมาแลววา ยังมีรัฐวิสาหกิจ
ไทยบางสวนท่ีไมมีการจัดซื้อจัดจางในเชิงพาณิชย อยางไรก็ตามขอตกลงน้ีไมเกี่ยวของกับการจัดซ้ือ
จัดจางของภาครัฐบาลท่ียังคงสามารถเลือกปฏิบัติได เชน การกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐใชบริการสาย
การบินไทยเทานั้น 

9.4.3 ผลกระทบตอธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอมของไทย 

ในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความเกี่ยวของกับผูประกอบการ
รายอ่ืนๆ ในตลาด รวมถึงหนวยงานรัฐวิสาหกิจดวย ท้ังในเชิงท่ีเปนคูแขงขันกัน และเปนผูรวมทํา
ธุรกิจดวยกัน เชน การแขงขันระหวางผูประกอบธุรกิจรายใหญกับวิสาหกิจ SMEs หรือ การซื้อขาย
สินคาและบริการระหวางรัฐวิสาหกิจกับ SMEs เปนตน ดังน้ันจากผลกระทบของขอตกลงการคาเสรีท่ีมี
ตอผูประกอบการรายใหญและรัฐวิสาหกิจดังท่ีไดกลาวมาแลว ยอมมีผลกระทบตอเน่ืองมายัง SMEs 
ดวยเชนกันดังนี ้ 
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ก) ผลกระทบระหวาง SMEs กับผูประกอบการรายใหญ 

หากประเทศไทยมีขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ โดยกําหนดใหไทยตองบังคับใชกฎหมาย
การแขงขันทางการคาอยางจริงจังแลว    SMEs ของไทยนาจะไดประโยชนจากขอตกลงน้ี  เนื่องจาก
ขอตกลงน้ีจะชวยใหไทยเรงบังคับใชกฎหมายที่มีอยู โดยการกําหนดเกณฑผูมีอํานาจเหนือตลาด และ
เกณฑการควบรวมธุรกิจ เพ่ือระบุวาผูประกอบการใดเปนรายใหญในตลาด  หากผูประกอบรายใหญ
รายน้ันเปนคูแขงกับ SMEs แลว เม่ือพบพฤติกรรมที่เปนการกีดกันการแขงขันแลว  SMEs กส็ามารถ
ฟองรองดําเนินคดีได  

แตดังท่ีกลาวมาแลววา เน่ืองจากปจจุบันยังไมมีเกณฑดังกลาว ทําใหผูประกอบการรายใหญ
สามารถกลั่นแกลงผูประกอบการรายเล็กท่ีเปน SME ได โดยผูประกอบการรายเล็กไมสามารถ
ดําเนินคดีตามกฎหมายได   ยกตัวอยางเชน กรณีการขายสุราพวงน้ําดื่ม (ดังตารางที่ 9.2) 
ผูประกอบการรายใหญเปนผูผลิตสุราท่ีผูกขาดอยูในตลาด และตอมาไดขยายกิจการมาผลตินํ้าดืม่ โดย
มีการใชอํานาจผูกขาดในตลาดสุราพวงการขายน้ําดื่มที่เปนสินคาใหมเขาไปดวย ทําใหตลาดเกิดการ
บิดเบือนของราคา เน่ืองจากนํ้าดื่มไมสามารถขายใหหมดได แตตองใชขวดน้ําดื่มคืนเพ่ือใหสามารถซ้ือ
สุราขาวคร้ังตอไปได จึงทําใหตัวแทนจําหนายสุราและนํ้าดื่มตองเรงระบายนํ้าดื่มขวดแกวใหหมด โดย
การขายนํ้าดื่มในราคาต่ํา9 จึงสงผลกระทบตอยอดขายของผูผลิตน้ําดื่มรายยอยลดลง แมมีการ
รองเรียนจากผูผลิตน้ําดื่มรายยอยตอสํานักสงเสริมการแขงขันทางการคา แตเจาหนาท่ีไมสามารถ
ดําเนินการเอาผิดตามกฎหมายได เนื่องจากยังไมมีเกณฑกําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาด ทําใหไม
สามารถระบุไดวาผูประกอบการรายนั้นเปนผูมีอํานาจเหนือตลาดตามกฎหมาย เม่ือไมรูวา
ผูประกอบการใดเขาขายบาง ก็ไมสามารถนําตัวบทกฎหมายในมาตรา 25 บังคับใชได  

นอกจากน้ี ขอตกลงการคาเสรียังมีผลใหไทยตองเรงสรางความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล 
จึงเปนผลพลอยไดใหไทยเรงพัฒนาระบบการเปดเผยขอมูลใหดีขึ้น ซึ่งทําใหธุรกิจ SMEs ของไทยมี
ขอมูลและองคความรูมากขึ้นวาพฤติกรรมใดท่ีถือวาผิดกฎหมายแขงขันทางการคา และสามารถ
เรียกรองคาเสียหายได 

ดังน้ันประโยชนจากขอตกลงน้ีหากไทยบังคับใชกฎหมายไดจริง คือ จะเปนการคุมครอง 
SMEs จากพฤติกรรมการจํากัดหรือกีดกันการแขงขันของท้ังผูประกอบการไทยและตางชาติที่เปนราย
ใหญ และสรางองคความรูใหมๆ จากการเปดเผยขอมูลของภาครัฐ 

                                            
9 จากการสัมภาษณผูประกอบการนํ้าดื่มรายยอย 
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ข) ผลกระทบระหวาง SMEs กับรัฐวิสาหกิจ 

จากการสืบคนขอมูลเร่ืองการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ พบวา รัฐวิสาหกิจไทยมี
การซ้ือสินคาหรือบริการจากผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็กจํานวนมาก10 หากไทยยอมรับ
ขอตกลงการคาเสรีน้ีแลว  การท่ีรัฐวิสาหกิจตองมีการจัดซื้อจัดจางในเชิงพาณิชยตามขอตกลงการคา
เสรี จะมีผลกระทบตอ SMEs ดวย  โดย SMEs ท่ีมีศักยภาพและสามารถยื่นเสนอราคาประมูลได
ต่ําสุด ก็จะไดรับโครงการน้ันไปดําเนินการ   แตสําหรับ SMEs ท่ีมีขนาดเล็กมากก็อาจไมสามารถ
แขงขันกับผูประกอบการที่มีศักยภาพมากกวาได อีกท้ังขอตกลงการคาเสรีนี้ยังมิใหมีการเลือกปฏิบัติ
ดวย  ดังน้ันรัฐจึงไมสามารถมีนโยบายสงเสริม SMEs โดยกําหนดใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจมีการจดัซือ้
จัดจางกับ SMEs เปนการเฉพาะเพ่ือสงเสริมธุรกิจ SMEs ได 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ี SMEs มีการแขงขันกับรัฐวิสาหกิจ เม่ือมีการบังคับใชกฎหมายการ
แขงขันทางการคากับรัฐวิสาหกิจไทยแลว จะทําใหเกิดการแขงขันระหวางกันที่เปนธรรมมากขึ้น เพราะ
รัฐวิสาหกิจตองอยูภายใตกฎหมาย และหามมีพฤติกรรมที่เปนการกีดกันการแขงขัน 

9.5 ขอเสนอแนะ 

จากผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ รัฐบาลไทยควรดําเนินการ
ดังตอไปนี ้

1. กําหนดเกณฑสวนแบงตลาดของผูมีอํานาจเหนือตลาด และสวนแบงตลาดจากการรวม
กิจการใหใชไดกับทุกสาขาอุตสาหกรรมและผูประกอบการทุกกลุม  เพ่ือไมใหเกิด
พฤติกรรมที่เปนการจํากัดหรือกีดกันการแขงขันของผูประกอบการรายใหญ 

2. ปรับปรุงแกไขกฎหมายการแขงขันทางการคาของไทยใหสามารถบังคับใชกับรัฐวิสาหกิจ
ได เพ่ือใหการแขงขันของรัฐวิสาหกิจอยูภายใตกฎหมายเดียวกับผูประกอบการเอกชนอืน่ 
โดยเฉพาะคูแขงขันท่ีเปนเอกชน 

3. ไมควรยอมรับ Article 12.3 ในสวนของการจัดซื้อจัดจางและการซื้อสินคาและบริการใน
เชิงพาณิชยอยางไมเลือกปฏิบัต ิซ่ึงประเด็นสําคัญของการยกเวนรัฐวสิาหกจิจากขอตกลง
น้ีจะดูจากเหตุผลของการยกเวน กลาวคือ หาก กฟผ. ขายไฟฟาใหกับการไฟฟา 
นครหลวงในราคาถูก เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก็ควรไดรับการยกเวน  แต
กรณีท่ีบริษัท ทศท. ลดราคาคาบริการลงแตไมอนุญาตใหบริษัทเอกชน (บริษัทเทเลคอม
เอเชีย  และบริษัท ที ที แอนด ที) ซ่ึงเปนคูสัญญาสัมปทานลดคาบริการ ก็ไมควรไดรับ
การยกเวน  ดังนั้นการกระทําของรัฐวิสาหกิจท่ีใหบริการเชิงสังคมควรไดรับการยกเวน

                                            
10 จากการศึกษาของสมเกียรติ และเทียนสวาง (2548) พบวา มูลคาของโครงการที่ SMEs ไดรับคัดเลือกเปนซัพพลายเออรใน
การขายสินคาหรือใหบริการแกรัฐและรัฐวิสาหกิจมีสัดสวนอยูในชวงรอยละ 60.5-98.8 ของมูลคาโครงการทั้งหมดใน 4 
อุตสาหกรรมที่ทําการศึกษา คือ การกอสราง ครุภัณฑคอมพิวเตอร การจางที่ปรึกษา และพัสดุสํานักงาน  



9-26          การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา 

 

จากการบังคับของกฎหมายการแขงขันทางการคา สวนรัฐวิสาหกิจท่ีมีพฤติกรรมกีดกัน
การแขงขันของคูแขงก็จะอยูภายใตกฎหมายการแขงขันทางการคาแลวหากมีการแกไข
กฎหมายใหบังคับใชกับรัฐวิสาหกิจดวย ดังน้ันจึงไมมีความจําเปนตองมีขอตกลงใน
ประเด็นการจัดซ้ือจัดจางและการซ้ือสินคาและบริการในเชิงพาณิชยอยางไมเลือกปฏิบัติ
อีก 

4. ควรให Article 12.4 ดานการใหความรวมมือระหวางสองประเทศมีผลผูกพัน เพ่ือใหไทย
สามารถเรียกรองขอมูลท่ีไมเปดเผยตอสาธารณชน (Non-Public Information) ซ่ึงเปน
ขอมูลท่ีสํานักงานคณะกรรมการแขงขันทางการคาไดจากสืบสวนแตไมเปนความลับสง
ใหแกไทย  เนื่องจากปจจุบัน Article 12.4 ระหวางสหรัฐฯ-สิงคโปรอยูในลักษณะไม
ผูกพัน หากสหรัฐฯ ไมสงขอมูลใหสิงคโปรตามที่รองขอ สิงคโปรก็ไมสามารถใช
กระบวนการระงับขอพิพาทในการเรียกรองคาเสียหายจากสหรัฐฯ ได  

5. ควรมีการศึกษาปญหาการผูกขาดหรือจํากัดการแขงขันท่ี SMEs ไทยประสบเจอในแตละ
สาขา เพ่ือหาทางปองกันหรือชวยเหลือ SMEs เหลาน้ัน 

 

 

 


