โดย นางสาววรวรรณ เชยชิด นิตกิ ร
เรื่อง “พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 .. ทางรอดหรือกับดัก”
เนื่องจากพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน
และมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบและพฤติกรรมของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
อี กทั้ งการก ากั บดู แลการแข่ งขั นทางการค้ าในปั จจุ บั น เป็ นอ านาจหน้ าที่ ของส านั กงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นภายในกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทาให้ ขาด
ความคล่อ งตัว และความเป็ น อิส ระในการกากั บดู แลการแข่ง ขั นทางการค้ า และไม่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ
เท่าที่ควร พระราชบัญญัติฉบับใหม่จึงได้ปรับปรุงมาตรการในการกากับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาจารย์ ดร.กัญจน์ศักดิ์ เพชรานนท์ อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นว่า ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 นี้ คือเรื่อง
การควบคุมพฤติกรรมของผู้มีอานาจเหนือตลาดตามกฎหมาย ซึ่งคาว่า “ตลาด” ตามพระราชบัญญัติฯ
ดังกล่าว นอกจากจะหมายถึง “ตลาดที่เกี่ยวเนื่องในสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันหรือที่สามารถใช้
ทดแทนกันได้” ตลาดในที่นี้ยังต้อง “พิจารณาด้านคุณลักษณะ ราคา หรือวัตถุประสงค์ การใช้งานของ
สินค้าหรือบริการ รวมถึงพิจารณาด้านพื้นที่ในการจาหน่ายสินค้าหรือให้บริการ” ประกอบด้วย ทาให้
“ราคา” ไม่ใช่หลักเกณฑ์เพียงข้อเดียวที่จะนามาใช้ในการพิจารณาตลาดอีกต่อไป ซึ่งการพิจารณาว่า
ผูป้ ระกอบธุรกิจรายใดเป็นผู้มีอานาจเหนือตลาดหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา 5 ของ
พระราชบัญญัติ ฯ ที่ได้กาหนดเอาไว้ว่า อาจจะเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งหรือหลายรายในตลาด
สิน ค้ า หรือ บริ ก ารอย่ า งใดอย่ างหนึ่ ง ซึ่ ง มี ส่ วนแบ่ ง ตลาดและยอดเงิน ขายเกิ น กว่ าที่ ค ณะกรรม การ
การแข่งขันทางการค้ากาหนด โดยให้พิจารณาสภาพการแข่งขันของตลาดประกอบด้วย” ซึ่งเป็นการให้
นิยามความหมายที่แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติฉบับเดิม ที่มีหลักเกณฑ์แยกจากกันโดยเด็ดขาดในการ
พิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้มีอานาจเหนือตลาดหรือไม่ ทั้งในกรณีของผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวและ
ผู้ประกอบธุรกิจหลายราย ซึ่งต้องมีส่วนแบ่งตลาดและมียอดเงินขายเป็นจานวนมากน้อยแตกต่างกัน
โดยในพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นผู้กาหนด
แต่กย็ ังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในปัจจุบัน อีกทั้ง การนาปัจจัยสภาพการแข่งขันของตลาด
มาเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณา ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าจะเป็นอานาจหน้าที่ของผู้ใด
อาจารย์ ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีความเห็นว่า พระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติความไว้อย่างกว้าง ทาให้มีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาเรื่อง
การมีอานาจเหนือตลาดในเรื่องการฮั้ว หรือการตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจที่ก่อให้เกิดการจากัดการ
แข่งขันทางการค้า ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมอันเป็นปฏิปักษ์ทางการค้าประการหนึ่งที่กฎหมายต้องเข้ามาควบคุม
ตามมาตรา 54 และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ “ผู้ประกอบธุรกิจร่วมกระทาการใดๆ อันเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจากัดการแข่งขัน”
โดยได้กาหนดบทลงโทษทัง้ ทางอาญาและโทษทางปกครองเอาไว้ ในกรณีที่เป็นบทลงโทษทางอาญา

2บทบัญญัติดังกล่าวจะต้องมีการตีความอย่างเคร่งครัด แต่เมื่อมีการตีความอย่างเคร่งครัด ก็จาต้อง
พิจารณาต่อไปอีกว่า คาว่า “การกระทาใดๆ” ในบทบัญญัติดังกล่าวเป็นองค์ประกอบทางอาญาแบบใด
เป็นองค์ประกอบภายในที่แสดงเจตนา หรือเป็นองค์ประกอบภายนอกที่แสดงถึงลักษณะของการกระทา
หรือผลของการกระทา ซึ่งในปัจจุบัน ก็ยังไม่มีความเห็นเป็นที่ยุติแต่อย่างใด และในกรณีที่มีโทษทาง
ปกครอง ก็มีประเด็นที่จาต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า หากผู้กระทาความผิดได้รับโทษปรับ แต่ไม่มีเงินมา
ชาระค่าปรับ แล้วจะต้องดาเนินการอย่างไรต่อไป รวมถึงกรณีที่มีการบัญญัติกฎหมายซ้าซ้อนกันเอง
ในมาตราเดียวกัน (ต่างอนุมาตรา) ตลอดจนการบัญญัติกฎหมายยังขาดความเป็นพลวัตอยู่มาก เนื่องจาก
การประกอบธุ ร กิ จ ต่ า งๆ มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบและพฤติ ก รรมในการประกอบธุ ร กิ จ อยู่ ต ลอดเวลา
แต่พระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าวไม่ได้บัญญัติขึ้นโดยคานึงถึงการพัฒนาทั้งหลายนั้นด้วย
อาจารย์ ดร.รุ่งแสง กฤตยพงษ์ อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มี ค วามเห็ น ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ฯ พ.ศ. 2560 นี้ เป็ น กฎหมายส าคั ญ ที่ น ามาใช้ กั บ ธุ ร กิ จ ทุ น นิ ย ม
ซึ่ง โดยหลักแล้ว มีการแข่ งขัน สูง ทาให้ผู้ ที่จะมาด ารงตาแหน่งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ า
มีความสาคัญมาก โดยผู้ที่จะมาทาหน้าที่ดังกล่าว นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถ และต้องทราบ
หลักการของกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างดี แล้ว ยังต้องมีประสบการณ์เป็นอย่างมากด้วย เนื่องจากต้องใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการสอบสวนการกระทาความผิด รวมถึง การวินิจฉัยคาร้องขอ
เกี่ยวกับการกระทาของผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจเหนือตลาด และการตกลงร่วมกันในลักษณะที่เป็นการ
ผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจากัดการแข่งขันร่วมด้วย
นอกจากนี้ อาจารย์ยังเห็นว่า กฎหมายฉบับนี้ได้กาหนดกรอบในการสอบสวนเอาไว้ว่า
จะต้องทาให้แล้วเสร็จภายในเวลา 12 เดือน เว้นแต่มีเหตุจาเป็นก็อาจขยายได้อีก 6 เดือน ซึ่งพระราชบัญญัติฯ
ฉบั บ เดิ ม ไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ รวมถึ ง ยั ง เห็ น ด้ ว ยว่ า การก าหนดให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการแข่ ง ขั น
ทางการค้าเป็นองค์กรอิสระจะทาให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และมีอิสระในการกากับดูแลมาก
ยิ่งขึ้น แต่อาจารย์เห็นว่าพระราชบัญญัตฯิ ควรกาหนดเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ทด่ี ารงตาแหน่งเป็น
คณะกรรมการฯ ด้วย เพราะจะส่งผลต่อการพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นต่างๆ ที่มีการร้องเรียนหรือยื่น
คาร้องขอต่อสานั กงานฯ ได้ อีกทั้งยังมี กรณีที่พระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2560 บัญญัติว่ากรรมการฯ
จะต้องไม่ดารงตาแหน่งในองค์กรธุรกิจใดๆ นั้น อาจารย์เห็นว่า หากกาหนดห้ามมิให้กรรมการฯ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกรณีที่เป็นปัญหาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวก็น่าจะเพียงพอแล้ว
เพราะหากคณะกรรมการฯ ไม่ได้ดารงตาแหน่งในองค์กรธุรกิจใดๆ ก็อาจทาให้ขาดประสบการณ์ที่จะ
นามาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยตามอานาจหน้าที่ได้
อาจารย์สรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
และอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ความเห็นอย่างชัดเจนว่า พระราชบัญญัติฯ
พ.ศ. 2560 นี้ เป็นทางรอดของการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจากมีการบัญญัติถึง เรื่องใหม่อย่าง
การควบรวมและการซือ้ กิจการ และมีการเพิ่มเติมโทษทางปกครอง โดยให้อานาจคณะกรรมการฯ ในการ
สั่งปรับธุรกิจที่มีความผิดได้ ต่างจากเดิมที่กาหนดเพียงโทษทางอาญา ซึ่ง ใช้ระยะเวลาในการดาเนินคดี
เป็นเวลานาน รวมถึงมีการเพิ่มเกณฑ์การควบรวมกิจการให้สามารถดาเนินการได้ ทันที เพียงแต่ต้องแจ้ง
สานั กงานฯ ภายใน 7 วัน ภายหลัง จากที่มีก ารดาเนิ นการควบรวมเสร็ จสิ้นแล้ว เว้นแต่ กรณีธุรกิ จ
ที่เข้าเกณฑ์เป็นผู้มีอานาจเหนือตลาดหรือผูกขาดตลาด ที่จาต้องขออนุญาตในการควบรวมธุรกิจเสียก่อน
และอาจารย์ ยั ง เห็ น ด้ ว ยกั บอาจารย์ ดร.รุ่ งแสง ว่ า ผู้ มี ความส าคั ญในการขั บเคลื่ อนให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติฯ ฉบับใหม่นี้ ก็คือคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านั่นเอง
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