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การตีความบทบัญญัตมิ าตรา 57 แห่ งพระราชบัญญัตกิ ารแข่ งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560 ศึกษากรณีหลักเกณฑ์ การวินิจฉัยความเสียหาย
ณัฏฐปพัชร์ พรหมแก้ว*

บทนา
บทบัญญัติมาตรา 57 แห่ งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เป็ นบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับการควบคุมดูแลพฤติกรรมการประกอบธุ รกิจให้มีการดาเนิ นธุ รกิจกันอย่างเสรี และเป็ นธรรม
โดยป้ องกันไม่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจกระทาการใดๆ ไปในการทางเกินขอบเขตการค้าอย่างปกติ ซึ่ งใช้บงั คับ
กับผูป้ ระกอบธุ รกิ จทุ กราย ไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูม้ ี อานาจเหนื อตลาดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
แข่งขันทางการค้าประกาศกาหนด โดยในการพิจารณาความผิดตามมาตราดังกล่ าวนั้น ให้พิจารณา
พฤติ กรรมทางการค้าที่ เข้าข่ ายเป็ นการกระท าที่ ไม่ เป็ นธรรมและเป็ นผลให้ เกิ ดความเสี ยหายแก่
ผูป้ ระกอบการรายอื่น
ผูเ้ ขียนเห็นว่า บทบัญญัติดงั กล่าวมียงั มีถอ้ ยคาบางถ้อยคาที่ยงั ไม่ชดั แจ้ง กากวมจนอาจนาไปสู่
การตีความได้หลายทาง เช่น คาว่า “อย่างไม่เป็ นธรรม” และ คาว่า “ผลให้เกิดความเสี ยหาย” เนื่องจาก
มิ ได้มีการให้คานิ ยามและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่ องดังกล่ าวไว้อย่างชัดแจ้ง จนอาจก่ อให้เกิ ด
ปัญหาการตีความและนาไปสู่ การบังคับใช้ที่มิเป็ นบรรทัดฐานเดียวกันได้ ด้วยเหตุน้ ี ผูเ้ ขียนจึงมุ่งศึกษา
ไปที่การตีความบทบัญญัติกฎหมายเรื่ องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมภายใต้บงั คับมาตรา 57
แห่ งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม
โดยในการศึ กษาครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบกับมาตรา 19 แห่ งกฎหมาย Antimonopoly
Act ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งเป็ นประเทศแรกของกลุ่มประเทศเอเชี ยที่ได้เริ่ มมีการบังคับใช้กฎหมาย
แข่งขันทางการค้านับตั้งแต่การสิ้ นสุ ดของสงครามโลกครั้งที่สอง และมาตรา 23 แห่ งกฎหมาย The
Monopoly Regulation and Fair Trade Act ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ งเป็ นประเทศต้นแบบในการยก
ร่ างกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทยฉบับปั จจุบนั
* บทความนี เรี ยบเรี ยงมาจากการค้นคว้าอิสระเรื่ อง,

“การตีความบทบัญญัติมาตรา 57 แห่ ง
้
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ศึกษากรณี หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความเสี ยหาย,”
การศึกษาค้นคว้าอิสระปริ ญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาลัยอัสสัมชัญ, 2561.
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ปัญหาการวิฉัย
เนื่ องจากบทบัญญัติมาตรา 57 แห่ งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มีการ
กาหนดให้พิจารณา “ผลทาให้เกิดความเสี ยหาย” แก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจรายอื่น ซึ่ งการพิสูจน์ผลทาให้
เกิ ดความเสี ยหายแก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จรายอื่นที่เป็ นรู ปธรรมนั้น เป็ นเรื่ องที่กระทาได้ยาก เนื่ องจาก
ต้องพิ สู จน์ ว่า เสี ย หายอย่างไร เพี ย งใดนั้น นอกจากจะท าให้ล่า ช้าไม่ เหมาะสมกับกฎหมายการ
แข่ ง ขันทางการค้า แล้ว ยัง เป็ นการเพิ่ ม ภาระการพิ สู จน์ ใ ห้ แก่ ผูใ้ ช้ก ฎหมายและเป็ นการตี ค วาม
กฎหมายแคบจนเกิ นไป อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการบัง คับ ใช้ก ฎหมายที่ แตกต่ า งกับ ประเทศญี่ ปุ่ นซึ่ ง เป็ น
ประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็ นประเทศแรกของกลุ่มประเทศเอเชี ยและ
ประเทศเกาหลีใต้ซ่ ึ งเป็ นประเทศต้นแบบในการร่ างกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย
ขณะที่ แ นวทางในการปฎิ บ ัติ ข องคณะกรรมการการแข่ ง ขัน ทางการค้า (Guidelines) ที่
นามาใช้ประกอบการพิจารณาความเสี ยหายของบทบัญญัติมาตรา 57 มีเพียงการกาหนดแนวทางอย่าง
กว้างๆ ว่า “การกระทาความผิดตามมาตรา 57 จะต้องส่ งให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จราย
อื่น โดยจะพิจารณาจากความสู ญเสี ยในทางเศรษฐกิจ (Economic loss) ที่ปรากฏ ตามข้อเท็จจริ ง เช่ น
การสู ญเสี ยรายได้ของผูป้ ระกอบธุ รกิจ การสู ญเสี ยมูลค่าตลาด (Market value) ของสิ นค้าหรื อบริ การ
การสู ญเสี ยโอกาสในการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ”1ซึ่ งเห็ นได้วา่ หลักเกณฑ์เหล่านี้ เป็ นแต่เพียงการวาง
กรอบและการกาหนดแนวทางเท่านั้น ซึ่ งทาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้แก่ ศาล คณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ ไม่สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจน จนกว่าจะมีการวิเคราะห์ผลกระทบตาม
หลักแห่ งเหตุและผล ( Rule of Reason ) จากข้อมูลต่างๆ เสี ยก่อน ซึ่ งนอกจากต้องใช้เวลา ค่าใช้จ่าย
และทรั พยากรต่างๆ แล้ว การวิเคราะห์ ผลกระทบและตัดสิ นว่า การกระทานั้นขัดต่อกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าหรื อไม่ โดยที่ ภายใต้หลักการนี้ ยงั ขึ้ นอยู่กบั “ดุ ลยพินิจ” ของผูพ้ ิจารณาคดี เป็ น
สาคัญด้วย
นอกจากนี้ แล้ว บทบัญญัติมาตรา 57 ยังได้มีการบัญญัติถอ้ ยคา “อย่างไม่เป็ นธรรม” ไว้ในตัว
บทโดยที่มิได้ระบุคานิยามและหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้ในกรณี น้ ีอย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน

1

1-33.

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560, ราชกิจจานุเบกษา 135 (4 ตุลาคม 2561):
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บทสรุป
1. กรณีถ้อยคาในตัวบทยังมีความไม่ รัดกุมและชั ดแจ้ ง
คาว่า “ผลให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จรายอื่น” ยังคงต้องอาศัยการตีความ
มาใช้ในการพิจารณาด้วยเช่นกัน ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดปั ญหาการบังคับใช้ในการเอาผิดกับผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจที่มีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมได้ แม้ขณะที่มีการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระเล่มนี้ ได้มี
ประกาศของคณะกรรมการฯ ประกาศแนวทางในการพิจารณาแนวทางการพิจารณาการกระทา
ความผิดตามมาตรา 57 ในกรณี จะส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายแก่ผปู ้ ระกอบการรายอื่น โดยให้มีการ
พิจารณาจากความสู ญเสี ยในทางเศรษฐกิ จที่ปรากฎตามข้อเท็จจริ งเป็ นรายกรณี ไป อันได้แก่ การ
สู ญเสี ยรายได้ของผูป้ ระกอบธุ รกิจ การสู ญเสี ยมูลค่าตลาดของสิ นค้าหรื อบริ การ การสู ญเสี ยโอกาส
ในการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นไปตามหลักแห่ งเหตุและผล ( Rule of reason ) โดยยัง
มิ ไ ด้มี ค วามชัด เจนมากนัก เนื่ อ งจากมิ ไ ด้มี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาอัน มี
รายละเอียดที่แน่ชดั ที่สามารถทาให้ผไู ้ ด้รับความเสี ยทราบแนวทางในการนาคดีมาร้องเรี ยนต่อคณะ
กรรมการฯ และยังคงต้องอาศัยการตีความเพื่อหาความหมายและแนวทางการพิจารณาที่เหมาะสม
ที่สุดเพื่อให้ครอบคลุมคาว่า “ส่ งผลให้เกิดความเสี ยหาย...” ซึ่ งเป็ นที่น่ากังวลว่า การปล่อยให้มีการ
ตีความในประเด็นดังกล่าวจะเป็ นการใช้ดุลยพินิจตามอาเภอใจหรื อไม่ เพราะต้องพิจารณาให้ไ ด้
ความว่า ผลให้เกิดความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับผูป้ ระกอบธุ รกิจรายอื่นนั้นต้องเป็ นผลโดยตรงจากการ
กระทาพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมของผูป้ ระกอบธุ รกิ จด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การพิสูจน์
ความเสี ยหายก็ยงั คงเป็ นตัวกลัน่ กรองมิให้มีการนาคดีมาร้องเรี ยนโดยปราศจากเหตุอนั จาเป็ นได้
ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลี ใต้ มิ ได้กาหนดให้พิจารณาผลให้เกิ ดความ
เสี ยหายแก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จรายอื่น เนื่ องจากมีการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่ยืดหยุ่นมากกว่า
ประเทศไทย อีกทั้ง กฎหมายป้ องกันการผูกขาดของประเทศญี่ปุ่นมุ่งป้ องกันการเกิดพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็ นธรรมขึ้นในระยะเริ่ มต้นและเป็ นกรณี ที่กฎหมายถื อว่าเป็ นการปฎิ บตั ิทางธุ รกิ จที่มี
ความผิดในตัวเองตามหลักการของหลักความผิดสาเร็ จ (per se rule) นัน่ เอง
นอกจากนี้ หากศึกษาตลอดไปถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560 ซึ่ งต้อ งน ามาใช้ พิ จ ารณาตี ค วามเพื่ อ ให้ รู้ เ จตนาและความมุ่ ง หมายที่ แ ท้จ ริ งของ
พระราชบัญญัติอนั จะมีผลต่อการบังคับใช้ได้อย่างถูกต้อง เห็นว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้ มิได้มีการ
ระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่า มีเจตนารมณ์เพื่อสนับสนุ นการแข่งขันทางการค้าที่เสรี และเป็ นธรรม แต่ได้
กล่าวไว้ว่า “...ทาให้การกากับดูแลการประกอบธุ รกิ จให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรมไม่มี
ประสิ ท ธิ ภาพเท่า ที่ ค วร สมควรปรั บ ปรุ งมาตรการในการก ากับ ดู แลการแข่ง ขันทางการค้าให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นและมีองค์กรกากับดูแลการแข่งขันทางการค้าที่มีความคล่องตัวและมีความเป็ น
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อิสระ เพื่อให้ทนั ต่อพัฒนาการของรู ปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุ รกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา” ซึ่ งการที่ทา้ ยพระราชบัญญัติได้กล่าวไว้อย่างนั้น ก็อาจจะตีความได้วา่ การปรับปรุ งของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อปรับปรุ งให้คณะกรรมการฯ มีอิสระในการกากับดูแลการประกอบธุ รกิจ
ให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น อันมีความหมายอยูใ่ นตัวว่า เพื่อ
สนับสนุ นการแข่งขันทางการค้าที่เสรี และเป็ นธรรมดัง่ เช่ นที่เคยระบุไว้ในท้ายพระราชบัญญัติการ
แข่ ง ขันทางการค้า พ.ศ. 2542 แต่ มี ข ้อน่ า สั ง เกตว่า พระราชบัญญัติฉ บับ นี้ มิ ไ ด้มี ก ารระบุ ถึ งการ
ปกป้ องผลประโยชน์ข องผูบ้ ริ โ ภคและเพี ย รพยายามต่ อสู ้ เ พื่ อ พัฒ นาเศรษฐกิ จชาติ อย่า งสมดุ ล
อย่างเช่นกับประเทศเกาหลีใต้ที่ได้มีการกล่าวเรื่ องนี้เอาไว้ดว้ ย
กรณี คาว่า “อย่างไม่เป็ นธรรม” แม้ถอ้ ยคาดังกล่าวคณะกรรมการฯ ประกาศแนวทางใน
การพิจารณาแนวทางการพิจารณาการกระทาความผิดตามมาตรา 57 โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์
การพิ จารณาการกระท าอย่า งไม่ เป็ นธรรมไว้แล้ว แต่ เนื่ องจากหลัก เกณฑ์ซ่ ึ ง มี สภาพบัง คับเป็ น
กฎหมายอนุ บญ
ั ญัติน้ นั ยังไม่มีความชัดเจน โดยกาหนดให้ตอ้ งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของคณะ
กรรมการฯ ทั้งสี่ อนุมาตราประกอบกันคือ
1) เป็ นการกระทาที่ไม่เคยมีการปฏิบตั ิมาก่อนที่มิใช่การดาเนินการตามธุ รกิจปกติ
2) เป็ นเงื่อนไขที่มิได้กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมิได้แจ้งให้คู่คา้ ทราบเป็ นการ
ล่วงหน้า ภายในระยะเวลาอันสมควรตามแนวทางการค้าปกติของคู่กรณี
3) เป็ นการกระท าที่ ไ ม่ ส ามารถรั บ ฟั ง ได้ด้ว ยเหตุ ผ ลอัน ชอบธรรมในทางธุ รกิ จ
การตลาด หรื อเศรษฐศาสตร์
4) ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง”
ซึ่ งกรณี น้ ี ตอ้ งนาการตีความตามตัวอักษรมาใช้ในการพิจารณา นั้นคือ หากการกระทา
ใดขาดหลักเกณฑ์ขอ้ หนึ่งข้อใดไปก็ยอ่ มไม่เป็ นความผิดตามมาตรา 57 นี้เลย ฉะนั้นจึงเห็นได้วา่ เป็ น
เรื่ อ งที่ ย ากมากในการที่ จ ะพิ สู จ น์ ว่า การกระท าทางการค้า ใดมี ล ัก ษณะครบตามหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากาหนดไว้ อีกทั้ง กรณี ที่กาหนดว่า “เป็ นการกระทาที่ไม่เคยมี
การปฏิบตั ิมาก่อนที่มิใช่การดาเนิ นการตามธุ รกิจปกติ” ที่มิได้มีคาอธิ บายที่ชดั แจ้งมากพอที่จะขจัด
ปั ญหาการตีความในเรื่ องนี้ ออกไปได้ เพราะหากเกิดกรณี ที่เป็ นการกระทาที่เคยปฎิบตั ิมาก่อนและ
เป็ นการดาเนิ นการตามธุ รกิจปกติที่คู่คา้ อีกฝ่ ายหนึ่ งมีอานาจต่อรองเหนื อกว่าในลักษณะเป็ นการเอา
เปรี ยบคู่คา้ อี กฝ่ ายนั้นจะทาให้กรณี น้ ี เกิ ดช่ องว่างในการบังคับใช้กฎหมายตามหลักเกณฑ์น้ ี ซึ่ งมี
ความแตกต่างกับประเทศเกาหลีใต้ที่มีการให้คานิยามในเรื่ องนี้ไว้ดว้ ย โดยมุ่งเน้นไปที่ขอ้ ตกลงที่ไม่
เป็ นธรรมหรื อวิธีการทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม กล่าวคือ มีการให้คานิ ยามของคาว่า “ข้อตกลงที่ไม่
เป็ นธรรม” หมายถึ งการทาลายรากฐานของการค้า โดยการก าหนดเงื่ อนไขแก่ คู่ค ้าให้ไ ด้รับ การ
เสี ยเปรี ยบหรื อการกาหนดเงื่ อนไขหรื อขัดขวางความสามารถของคู่คา้ ในการตัดสิ นใจโดยอิ ส ระ
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ส่ วนคาว่า “วิธีการทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม” การทาลายหรื อมีโอกาสที่จะทาลายการค้าที่เป็ นธรรม
โดยใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสม นอกเหนื อไปจากการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพของสิ นค้า ซึ่ งคา
นิยามดังกล่าวสามารถเป็ นกรอบแนวทางในการพิจารณาการกระทาอย่างไม่เป็ นธรรมได้ชดั เจนมาก
ยิ่งขึ้นขณะที่กฎหมายป้ องกันการผูกขาดของประเทศญี่ปุ่นได้มีการกล่าวถึ งความหมายของคาว่า
“การแข่งขันที่เป็ นธรรม” ไว้ แต่ญี่ปุ่นเห็นว่า การที่จะให้คานิ ยามที่ชดั แจ้งแก่คาดังกล่าวยังเป็ นเรื่ อง
ที่ ท าได้ย าก และอาจเกิ ดการตี ค วามที่ แ ตกต่ า งกันได้ ด้วยเหตุ น้ ี ญี่ปุ่ นจึ ง ให้ค วามส าคัญไปที่ ต ัว
“แนวโน้มในการทาลายการแข่งขัน” มากกว่า
2. ปัญหากรณีหลักเกณฑ์ การพิจารณาความผิดมาตรา 57 แห่ งพระราชบัญญัติการแข่ งขัน
ทางการค้ า พ.ศ. 2560
บทมาตราดังกล่าวมีขอบเขตบังคับใช้กบั การกระทาระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิ จด้วยกัน
ซึ่ งบทมาตรานี้ เป็ นการจับการกระทาความผิดทุกประเภทที่ไม่อาจปรับเข้าตามมาตราอื่นได้ ฉะนั้น
เพื่อไม่เกิดความล่าช้า จึงไม่นาการพิสูจน์ความเป็ นผูม้ ีอานาจเหนื อตลาดมาใช้แก่เรื่ องพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็ นธรรม แต่จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบธุ รกิจที่จะเข้าข่ายเป็ นผูก้ ระทาความผิดตาม
มาตรา 57 ได้ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่มีอานาจตลาด (Market Power) มากพอที่จะมีอิทธิ พลต่อตลาดสิ นค้าหรื อ
บริ การประเภทนั้นได้ดว้ ย
โดยต้องพิจารณาบทมาตราดังกล่ าวตามองค์ป ระกอบความรั บ ผิด ซึ่ งประกอบด้วย
ต่อไปนี้ คือ
1. เป็ นการกระทาระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิจด้วยกัน
2. กระทาการใดๆในลักษณะที่เป็ นการประกอบธุ รกิจอย่างไม่เป็ นธรรม
3. เป็ นผลให้เกิดความเสี ยหายแก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจรายอื่น
ซึ่ งการที่ จะให้ผูป้ ระกอบการรายใดรั บผิดตามมาตรานี้ ได้ก็ต่อเมื่อพบว่า ผูป้ ระกอบ
ธุ รกิ จรายนั้นได้กระทาความผิดครบทั้งสามข้อซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของความรับผิดตามที่ได้มีการ
บัญญัติไว้ในตัวบทมาตรา 57 แล้วเท่านั้น โดยในการศึ กษาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ่นและประเทศเกาหลี ใต้น้ นั มีการกาหนดองค์ประกอบของความรับผิดที่นามาบังคับใช้ในการ
พิจารณาที่แตกต่างกัน เนื่ องจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้มุ่งพิจารณาจากพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็ นธรรมและการกระทาที่มีแนวโน้มขัดขวางการแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรมหรื อเป็ น
การขัดขวางการค้าที่เป็ นธรรม โดยที่ไม่ตอ้ งมีความเสี ยหายเกิ ดขึ้นอย่างแท้จริ ง ซึ่ งเป็ นการตีความ
กฎหมายอย่างกว้างและยืดหยุน่ มากกว่าของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็ นการง่ายต่อการใช้กฎหมายใน
เรื่ องดังกล่าว เนื่ องจากมีภาระการพิสูจน์น้อยลงและอาจแก้ปัญหาได้ทนั ถ่วงที ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นมีการกาหนดโทษไว้เบากว่าของไทย โดยได้ให้อานาจแก่คณะกรรมการ
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ฯ ออกค าสั่ ง เตื อนแก่ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จได้หากคณะกรรมการฯ ได้รับ การร้ องเรี ย น และถ้า หากผู ้
ประกอบรายใดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งนั้นคณะกรรมการฯ ก็มีอานาจที่จะประจานผูป้ ระกอบธุ รกิจราย
ดังกล่าวได้
ขณะที่ ประเทศไทยคณะกรรมการฯ ต้องมี การตรวจจนแน่ ชัดว่า พฤติ กรรมนั้นเป็ น
ความผิดหรื อน่าเชื่ อได้วา่ เป็ นความผิด จึงจะออกคาสั่งทางปกครองให้หยุดกระทาการที่ไม่ชอบนั้น
ได้ ซึ่ งอาจต้องใช้เวลาในการดาเนิ นการ โดยปั จจุบนั กฎหมายแข่งขันทางการค้าได้เปิ ดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่สานักงานการแข่งขันทางการค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
ได้โดยทันทีหากพบการกระทาที่เข้าข่ายที่มีความผิดโดยไม่ตอ้ งได้รับการร้ องเรี ยนก่อน ทั้งยังได้มี
การปรับใช้กฎหมายด้วยการนาโทษทางปกครองมาใช้แทนโทษทางอาญา จึงมีคาสั่งให้หยุดการ
กระทาได้หากตรวจสอบพบการกระทาผิดซึ่ งคล้ายกับการออกคาสั่งเตือนของประเทศญี่ปุ่น และใน
การพิจารณาพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมได้มีการแก้ไขปรับปรุ งให้บทกฎหหมายมาตรา 57
มีรูปธรรมมากขึ้น ด้วยการให้อานาจแก่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าตามมาตรา 57 (4) ใน
การกาหนดพฤติกรรมเพิ่มเติมเป็ น 15 กรณี ซึ่ งได้กล่าวรายละเอียดของแต่ละพฤติกรรมไว้ในแนว
ปฎิบตั ิ ( Guideline) และที่สาคัญคือ การกาหนดให้พิสูจน์ “ผลให้เกิดความเสี ยหาย” แก่ผปู ้ ระกอบ
ธุ รกิจรายอื่น แม้จะเป็ นการวางกรอบให้การตีความตามมาตรา 57 ต้องตีความอย่างแคบและอาจเป็ น
ภาระแก่ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จที่ จะต้องพิสู จน์ใ ห้เห็ นว่า ตนได้รับความเสี ยหายอย่างไร และผลความ
เสี ยหายนั้นเป็ นผลโดยตรงจากการกระทาที่ได้มีการร้องเรี ยนหรื อไม่ ก็ตาม แต่ถา้ หากมิได้นาผลให้
เกิดความเสี ยหายมาเป็ นตัวคัดกรองผูป้ ระกอบธุ รกิจที่จะนาคดีมาร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการฯ ก่อน
ก็จะทาให้ใช้วธิ ี การร้องเรี ยนดังกล่าวเพื่อกลัน่ แกล้งคู่แข่งทางการค้าของตนและทาให้เกิดคดีมากขึ้น
โดยไม่มีความจาเป็ นได้ จึงต้องกาหนดกฎหมายให้มีความเหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทยและ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ในการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 57 แห่ งพระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2560 นี้ดว้ ย
ด้วยเหตุน้ ี จึงเห็นควรให้ตอ้ งนา “ผลทาให้เกิดความเสี ยหาย” มาบัญญัติไว้ในบทบัญญัติ
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เช่นเดิมต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
1. ให้ค งไว้ซ่ ึ ง ถ้อยค าในตัวบทบัญญัติมาตรา 57 แห่ ง พระราชบัญญัติก ารแข่ ง ขันทาง
การค้า พ.ศ. 2560 ซึ่ งมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
“ห้ ามมิให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจกระทาการใดๆ อันเป็ นผลให้ เกิดความเสี ยหายแก่ ผ้ ูประกอบ
ธุรกิจรายอืน่ ในลักษณะอย่ างหนึ่งอย่ างใดดังต่ อไปนี้
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1) กีดกันการประกอบธุ รกิจของผูป้ ระกอบธุ รกิจรายอื่นอย่างไม่เป็ นธรรม
2) ใช้อานาจตลาดหรื ออานาจต่อรองที่เหนื อกว่าอย่างไม่เป็ นธรรม
3) กาหนดเงื่ อนไขทางการค้าอันเป็ นการจากัดหรื อขัดขวางการประกอบธุ รกิ จของ
ผูอ้ ื่นอย่างไม่เป็ นธรรม
4) กระทาการในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด”
2. เห็นควรให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่ องแนวทางปฎิ บตั ิใน
การพิ จารณาการกระท าอันเป็ นผลเสี ย หายแก่ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จรายอื่ น ในหมวด 4 แนวทางการ
พิจารณาการกระทาที่เป็ นธรรม เป็ น
“ข้อ 11 การพิจารณาความไม่เป็ นธรรมของการกระทาให้พิจารณาเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ประกอบกัน
(1) เป็ นการกระทาทางการค้าที่มีลกั ษณะเป็ นการเอาเปรี ยบคู่คา้ หรื อเป็ นการทาลาย
รากฐานของการแข่งขันทางการค้า
(2) เป็ นเงื่อนไขที่มิได้กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมิได้แจ้งให้คู่คา้ ทราบเป็ นการ
ล่วงหน้า ภายในระยะเวลาอันสมควรตามแนวทางการค้าปกติของคู่กรณี
(3) เป็ นการกระทาที่ไม่สามารถรับฟั งได้ดว้ ยเหตุผลอันชอบธรรมในทางธุ รกิจ การตลาด
หรื อเศรษฐศาสตร์
(4) ปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง”
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