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ประเด็นปัญหาเกีย่ วกับรัฐวิสาหกิจที่ตกอยู่ภายใต้ บังคับพระราชบัญญัตกิ ารแข่ งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560 ศึกษากรณีบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ตุลชัย ศรี จำนงค์*

บทนา
พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 มีกำรบัญญัติให้กำรกระทำของรัฐวิสำหกิจจะต้องตก
อยู่ภำยใต้ของพระรำชบัญญัติก ำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 โดยมีบทบัญญัติที่ยกเว้นกำรกระทำของ
รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ปรำกฏตำมมำตรำ 4(2) เฉพำะกำรกระท ำในส่ ว นที่ ด ำเนิ น กำรตำมกฎหมำยหรื อ มติ ข อง
คณะรั ฐ มนตรี โดยมี เจตนำพิ เศษเพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรรั ก ษำควำมมั่น คงของรั ฐ ประโยชน์ ส ำธำรณะ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรื อจัดให้มีสำธำรณู ปโภค แต่ยงั ไม่มีแนวทำงกำรพิจำรณำที่ชดั เจนประกอบกับกำร
ที่บทบัญญัติมำตรำ 4(2) มีกำรวำงหลักข้อยกเว้นไว้อย่ำงเปิ ดกว้ำง ทั้ง ๆ ที่ กำรกระทำที่ เป็ นข้อยกเว้นควร
จะต้องมีกำรบัญญัติไว้โดยจำกัดอย่ำงยิง่
ผูเ้ ขียนจึงได้ศึกษำถึงบทบัญญัติขอ้ ยกเว้นของกำรกระทำรัฐวิสำหกิจมำตรำ 4(2) โดยมุ่งศึกษำไปที่
รัฐวิสำหกิจอย่ำงบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) ตำมพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 ว่ำควรมี
แนวทำงกำรพิ จำรณำข้อยกเว้น กำรกระท ำของรั ฐวิส ำหกิ จเป็ นอย่ำงไร โดยบทบัญ ญัติต ำมมำตรำ 4(2)
พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 มีกำรบัญญัติไว้อย่ำงเปิ ดกว้ำง จึงมี ประเด็นให้ศึกษำว่ำ
ข้อยกเว้นของกำรกำรทำรัฐวิสำหกิ จที่จะไม่ตกอยูภ่ ำยใต้บงั คับของพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
พ.ศ. 2560 ควรที่จะต้องเป็ นไปโดยเคร่ งครัดหรื อไม่
ผูเ้ ขี ยนได้เลื อกศึ ก ษำเปรี ยบเที ยบกับ แนวทำงของกฎหมำยต่ ำงประเทศอัน ได้แก่ กฎหมำยกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำของประเทศอินโดนี เซี ย โดยจะศึกษำเฉพำะกรณี ของบริ ษทั Pertamina และกฎหมำยกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำของประเทศสิ งคโปร์ โดยจะศึกษำเฉพำะกรณี ของบริ ษทั Temasek Holdings ซึ่ งแต่ละ
ประเทศมีแนวทำงของข้อยกเว้นกำรกระทำรัฐวิสำหกิจที่จะไม่ตกอยูภ่ ำยใต้บงั คับของกฎหมำยกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำที่แตกต่ำงกันออกไป แต่มีลกั ษณะที่เหมือนกันประกำรหนึ่ง คือ เป็ นลักษณะของข้อยกเว้นที่ตอ้ ง
ตีควำมตำมตัวอักษรอย่ำงเคร่ งครัด ผูเ้ ขี ยนจะศึกษำแนวทำงกฎหมำยของแต่ละประเทศ โดยศึกษำถึ งข้อดี
* บทควำมนี เรี ยบเรี ยงมำจำกกำรค้น คว้ำอิ ส ระเรื่ อง, “ประเด็ น ปั ญ หำเกี่ ยวกับ รั ฐ วิส ำหกิ จที่ ต กอยู่

้
ภำยใต้บงั คับพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 ศึกษำกรณี บริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน),” กำร
ค้นคว้ำอิสระปริ ญญำนิติศำสตรมหำบัณฑิต คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ, 2561.
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และข้อเสี ย โดยนำมำเปรี ยบเทียบกับบทบัญญัติขอ้ ยกเว้นตำมมำตรำ 4(2) พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำ พ.ศ.2560 และหำแนวทำงที่เหมำะสมที่สำมำรถนำมำปรับใช้กบั ประเทศไทยได้ต่อไป

ปัญหาการวิจัย
โดยเมื่อปลำยปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่ำนมำได้มีขอ้ เท็จจริ งเกิ ดขึ้นมำว่ำ บริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) ซึ่ ง
เป็ นรัฐวิสำหกิ จตำมพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 เปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปที่สนใจจะมำเปิ ด
สถำนี บริ กำรน้ ำมันกับบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) จะต้องมีร้ำน Café Amazon อยู่ในสถำนี บริ กำรน้ ำมัน
ของตนด้วย โดยบุ คคลที่ เป็ นเจ้ำของสถำนี บริ กำรน้ ำมันที่ ได้รับอนุ ญำตจำกบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน)
เท่ำนั้น ที่จะสำมำรถเปิ ดร้ ำน Café Amazon ในสถำนี บริ กำรน้ ำมันได้ ส่ งผลให้เจ้ำของสถำนี บริ กำรน้ ำมัน
(dealer) ถูกจำกัดโอกำสในกำรเลือกผูป้ ระกอบธุ รกิจร้ำนกำแฟในสถำนี บริ กำรน้ ำมันของตน โดยเมื่อมีร้ำน
Café Amazon บุคคลภำยนอกที่เป็ นผูป้ ระกอบกำรร้ำนกำแฟอื่น ก็อำจจะไม่เข้ำมำแข่งขันเพรำะพิจำรณำว่ำ
อำจเป็ นกำรไม่คุม้ ทุนที่จะมีร้ำนกำแฟถึง 2 ร้ำนในสถำนีบริ กำรน้ ำมันเพียงแห่ งเดียว พฤติกรรมดังกล่ำวของ
บริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) มีลกั ษณะเข้ำหลักเกณฑ์ควำมผิดในเรื่ อง กำรขำยควบ กล่ำวคือ เมื่อ dealer จะ
เปิ ดสถำนี บริ กำรน้ ำมัน ปตท. จำกัด (มหำชน) ก็ จะต้องมี ร้ำนกำแฟ Café Amazon อยู่ด้วย ท ำให้เป็ นกำร
จำกัดกำรเลื อกร้ำนกำแฟของ dealer ที่ มำทำสัญญำเปิ ดสถำนี บริ กำรน้ ำมันกับบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน)
ซึ่ งแตกต่ำงจำกสัญญำกำรให้ใช้สิทธิ ในสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่เรำเรี ยกว่ำ สัญญำ Franchise โดยถ้ำกำรกระทำ
ของผูป้ ระกอบกำรธุ รกิ จเป็ นไปเพื่อที่ จะควบคุ มคุ ณภำพของสิ นค้ำหรื อบริ กำร ให้เป็ นมำตรฐำนเดี ยวกัน
ผูป้ ระกอบกำรธุ รกิจสำมำรถมีเงื่อนไขให้ Franchisee ปฏิบตั ิตำมได้ และไม่ใช่พฤติกรรมของผูป้ ระกอบกำร
ธุ รกิจที่จะเข้ำองค์ประกอบควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 ด้วย
จำกกรณี ศึกษำดังกล่ำวนี้ บริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) จะสำมำรถอ้ำงได้หรื อไม่วำ่ พฤติกรรมของ
ตนที่มีลกั ษณะเป็ นกำรกำหนดเงื่ อนไขในลักษณะที่ไม่เป็ นธรรมให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจอื่นซึ่ งเป็ นคู่คำ้ ของตน
(dealer) ต้องถูกจำกัดโอกำสในกำรที่ จะสำมำรถเลื อกผูป้ ระกอบธุ รกิ จร้ ำนกำแฟอื่นมำตั้งในสถำนี บริ กำร
น้ ำมันของตนนั้นเป็ นกำรกระท ำไปเพื่ อประโยชน์ ส่ วนรวม เพรำะช่ วยให้ บ ริ ษ ทั ปตท. จำกัด (มหำชน)
สำมำรถที่ จ ะท ำก ำไรได้ เพิ่ ม มำกยิ่ ง ขึ้ น ผลที่ ต ำมมำก็ คื อ สำมำรถน ำส่ งรำยได้ จ ำนวนมำกให้ ก ั บ
กระทรวงกำรคลัง ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) มำโดยตลอด โดยถื อหุ ้นใน
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สั ดส่ วนร้ อยละ 51.11 (ข้อมู ล ณ วันที่ 5 มกรำคม 2562) และผลสุ ดท้ำยที่ ตำมมำคื อ เป็ นกำรช่ วยรั ฐให้ มี
งบประมำณในกำรพัฒนำประเทศ 1
จำกข้อเท็จจริ งที่ ได้กล่ ำวมำข้ำงต้น กำรที่ บริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) มี แนวโน้มที่ จะอ้ำงได้ว่ำ
พฤติกรรมในลักษณะดังกล่ำวของตนนั้น เข้ำเงื่ อนไขตำมข้อยกเว้นกำรกระทำของรัฐวิสำหกิ จมำตรำ 4(2)
ของพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ผูเ้ ขียนจึงได้ศึกษำถึงบทบัญญัติ
ข้อยกเว้นของกำรกระท ำรั ฐวิส ำหกิ จมำตรำ 4(2) โดยมุ่ งศึ ก ษำไปที่ รัฐวิส ำหกิ จอย่ำงบริ ษ ทั ปตท. จำกัด
(มหำชน) ตำมพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 ว่ำควรมีแนวทำงกำรพิจำรณำข้อยกเว้นกำร
กระทำของรัฐวิสำหกิ จเป็ นอย่ำงไร โดยบทบัญญัติตำมมำตรำ 4(2) พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
พ.ศ. 2560 มีกำรบัญญัติไว้อย่ำงเปิ ดกว้ำง จึงมีประเด็นให้ศึกษำว่ำข้อยกเว้นของกำรกำรทำรัฐวิสำหกิ จที่จะ
ไม่ ต กอยู่ภ ำยใต้บ ัง คับ ของพระรำชบัญ ญัติ ก ำรแข่ ง ขัน ทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 ควรที่ จ ะต้อ งเป็ นไปโดย
เคร่ งครัดหรื อไม่ เนื่องจำกข้อยกเว้นกำรกระทำรัฐวิสำหกิจที่เปิ ดโอกำสให้มีกำรตีควำมโดยเปิ ดกว้ำงย่อมไม่
เป็ นไปตำมเจตนำรมณ์ ของพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 ที่ตอ้ งกำรให้มีกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม นอกจำกนี้ยงั เป็ นกำรไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.
2560 มำตรำ 75 ที่วำงหลักให้รัฐต้องขจัดกำรผูกขำดทำงเศรษฐกิจที่ไม่เป็ นธรรมและพัฒนำควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประชำชนและประเทศ
ดังนั้น ผูเ้ ขี ยนจึ งศึ ก ษำเปรี ยบเที ยบกับ แนวทำงของกฎหมำยต่ ำงประเทศอันได้แก่ กฎหมำยกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำของประเทศอินโดนี เซี ย โดยจะศึกษำเฉพำะกรณี ของบริ ษทั Pertamina และกฎหมำยกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำของประเทศสิ งคโปร์ โดยจะศึกษำเฉพำะกรณี ของบริ ษทั Temasek Holdings ซึ่ งแต่ละ
ประเทศมีแนวทำงของข้อยกเว้นกำรกระทำรัฐวิสำหกิจที่จะไม่ตกอยูภ่ ำยใต้บงั คับของกฎหมำยกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำที่แตกต่ำงกันออกไป แต่มีลกั ษณะที่เหมือนกันประกำรหนึ่ง คือ เป็ นลักษณะของข้อยกเว้นที่ตอ้ ง
ตีควำมตำมตัวอักษรอย่ำงเคร่ งครัด ผูเ้ ขี ยนจะศึกษำแนวทำงกฎหมำยของแต่ละประเทศ โดยศึกษำถึ งข้อดี
และข้อเสี ย โดยนำมำเปรี ยบเทียบกับบทบัญญัติขอ้ ยกเว้นตำมมำตรำ 4(2) พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำ พ.ศ.2560 และหำแนวทำงที่เหมำะสมที่สำมำรถนำมำปรับใช้กบั ประเทศไทยได้ต่อไป

บทสรุป
1

พิ เชษฐ์ ณ นคร, ปตท.กับ กระแสกำรค้ำปลี ก , ใน https://www.prachachat.net/marketing/ news,
(last visited 3 July 2018).
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บริ ษ ัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) เป็ นรั ฐ วิ ส ำหกิ จ ที่ มี ค วำมส ำคัญ กับ ประเทศไทย เนื่ อ งจำกเป็ น
รัฐวิสำหกิจแหล่งพลังงำนและสถำนี บริ กำรน้ ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำมกำรที่บริ ษทั ปตท.
จำกัด (มหำชน) เป็ นรั ฐวิสำหกิ จ ท ำให้กำรกระท ำบำงประกำรของบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน)ได้เปรี ยบ
เอกชน เนื่ องจำกก่อนหน้ำที่จะมีพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีบทบัญญัติ
ที่วำ่ ด้วยกำรห้ำมค้ำกำไรเกินควร กำรควบคุมรำคำและกำรป้ องกันกำรผูกขำดหลำยฉบับ แต่กฎหมำยเหล่ำนั้น
เป็ นเพี ยงกฎหมำยเสมื อนกฎหมำยแข่ งขัน (quasi-competition law) เท่ ำนั้น เนื่ องจำกขำดบทบัญญัติว่ำด้วย
พฤติ ก รรมอัน เป็ นปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ กำรแข่ ง ขัน (anti-competitive practices) กำรจ ำกัด กำรแข่ ง ขัน ในแนวดิ่ ง
(vertical restraints) และกำรควบรวมกิจกำร
ดัง นั้ น จึ ง อำจกล่ ำ วได้ว่ำ กฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำรแข่ ง ขัน ที่ แ ท้จ ริ ง ฉบับ แรกของประเทศไทย คื อ
พระรำชบัญ ญัติ ก ำรแข่ งขัน ทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2542 ตำมมำตรำ 4(2) โดยมี ก ำรบัญ ญัติให้ รัฐวิส ำหกิ จตำม
พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2502 ไม่ตกอยู่ภำยใต้บ งั คับของพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำ ซึ่ งบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) ก็เป็ นรัฐวิสำหกิ จตำมนิ ยำมควำมหมำยของพระรำชบัญญัติวิธีกำร
งบประมำณ พ.ศ. 2502 กำรกระทำของบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) จึงไม่ตกอยูภ่ ำยใต้พระรำชบัญญัติกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2542 เช่นเดียวกัน จนกระทัง่ พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 ตำม
มำตรำ 4(2) มี ก ำรบัญ ญัติให้ ก ำรกระท ำของรั ฐวิส ำหกิ จจะต้องอยู่ภำยใต้บ งั คับ ของพระรำชบัญ ญัติก ำร
แข่ ง ขัน ทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 โดยมี ข ้อ ยกเว้น เฉพำะในส่ ว นที่ ด ำเนิ น กำรตำมกฎหมำยหรื อ มติ ข อง
คณะรั ฐ มนตรี ที่ มี ค วำมจ ำเป็ นเพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรรั ก ษำควำมมั่น คงของรั ฐ ประโยชน์ ส ำธำรณะ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรื อจัดให้มีสำธำรณูปโภค
เมื่ อเรำกล่ำวถึ งรัฐวิสำหกิ จไทยที่สำคัญและมักจะมี ประเด็นปั ญหำที่เกิ ดขึ้นเกี่ ยวข้องกับกฎหมำย
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำอยูเ่ สมอ คือ บริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) โดยเมื่อปลำยปี 2560 ที่ผ่ำนมำได้มีกรณี ที่
สถำนี บริ กำรน้ ำมันบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) เปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปที่สนใจจะมำเปิ ดสถำนีบริ กำรน้ ำมันกับ
บริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) จะต้องมีร้ำน Cafe Amazon ตั้งอยูใ่ นสถำนี บริ กำรน้ ำมันของตนด้วย ส่ งผลให้
ถูกจำกัดโอกำสในกำรที่จะเลือกผูป้ ระกอบธุ รกิจร้ำนกำแฟ ซึ่ งพอมีร้ำน Cafe Amazon บุคคลภำยนอกที่เป็ น
ผูป้ ระกอบกำรร้ำนกำแฟอื่น ก็อำจจะไม่เข้ำมำแข่งขันเพรำะมองว่ำอำจเป็ นกำรไม่คุม้ ทุนที่จะมีถึง 2 ร้ำนใน
สถำนีบริ กำรน้ ำมันเพียงแห่งเดียว ซึ่ งทำให้เกิดประเด็นปั ญหำขึ้นมำว่ำบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) ในฐำนะ
รัฐวิสำหกิจจะตกอยูใ่ นบังคับของพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 หรื อไม่ เพรำะข้อยกเว้น
ตำมมำตรำ 4(2) มีกำรบัญญัติขอ้ ยกเว้นเฉพำะในส่ วนที่ดำเนินกำรตำมกฎหมำยหรื อมติของคณะรัฐมนตรี ที่มี
ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมัน่ คงของรัฐ ประโยชน์สำธำรณะ ผลประโยชน์ส่วนรวม หรื อ
จัดให้มีสำธำรณู ปโภค ถ้ำมี ขอ้ เท็จจริ งเกิ ดขึ้ นว่ำ มี มติคณะรัฐมนตรี ออกมำอนุ ญำตให้บริ ษทั ปตท. จำกัด
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(มหำชน) สำมำรถมีพฤติกรรมบังคับบุคคลทัว่ ไปที่จะมำเปิ ดสถำนี บริ กำรน้ ำมัน ได้วำ่ กำรเปิ ดสถำนี บริ กำร
น้ ำมัน จะต้อ งมี เงื่ อ นไข คื อ มี ร้ำ น Cafe Amazon บริ ษ ัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) จะอ้ำ งได้ห รื อ ไม่ ว่ำ มติ
คณะรัฐมนตรี น้ ี เป็ นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพรำะช่วยให้บริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) สำมำรถทำกำไร
ได้มำกยิ่งขึ้น ซึ่ งผลที่ตำมมำก็คือ สำมำรถนำส่ งรำยได้จำนวนมำกให้กบั กระทรวงกำรคลัง ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ใหญ่ ข อง บริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) มำโดยตลอด ประมำณร้ อยละ 51.11 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยำยน
2560) และผลสุ ดท้ำยที่ ตำมมำคื อ เป็ นกำรช่ วยรัฐให้มีงบประมำณสำหรับพัฒนำประเทศ จะทำให้บริ ษ ทั
ปตท. จำกัด (มหำชน) ไม่ ต้องตกอยู่ในบังคับ ของพระรำชบัญ ญัติ ก ำรแข่ ง ขัน ทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 อยู่
เช่นเดิม เนื่องจำกเข้ำข้อยกเว้นตำมมำตรำ 4(2)
จำกกำรศึ กษำเปรี ยบเทียบกำรตีควำมข้อยกเว้นรัฐวิสำหกิ จไม่ให้ตกอยู่ภำยใต้บงั คับของกฎหมำย
แข่งขันทำงกำรค้ำ ในกรณี บริ ษทั Pertamina ตำมกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำของประเทศอินโดนี เซี ยและ
บริ ษ ทั Temasek Holdings ของกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของประเทศสิ งคโปร์ มี แนวทำงกำรแก้ไข
ปั ญหำในประเด็นดังกล่ำว 2 กรณี ได้แก่
1. ตำมแนวทำงกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของประเทศอิ นโดนี เซี ย รัฐวิสำหกิ จจะต้องอยู่
ภำยใต้กฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำ เว้นแต่จะสำมำรถพิสูจน์ได้วำ่ “พฤติกรรม” ดังกล่ำวเป็ นกำรดำเนิ นกำร
ตำมกฎหมำยหรื อนโยบำยของภำครัฐเพื่อสำธำรณประโยชน์ ถ้ำรัฐวิสำหกิจไม่สำมำรถพิสูจน์เข้ำเงื่อนไขได้
ก็ตอ้ งมำอยู่ภำยใต้กฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำ อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำบริ ษทั Pertamina ซึ่ งเป็ นรัฐวิสำหกิ จจะ
พิ สู จน์ ใ ห้ เข้ำ เงื่ อ นไขทั้ง 2 ประกำร ได้แ ก่ กำรกระท ำของบริ ษ ัท Pertamina เป็ นไปตำมกฎหมำยหรื อ
นโยบำยของภำครัฐและมี เจตนำพิเศษเพื่อสำธำรณประโยชน์ ก็ยงั คงต้องขึ้นอยู่กบั ดุ ลพินิจของ KPPU ใน
ขั้น ตอนสุ ด ท้ำ ย ซึ่ งคณะกรรมกำรกำรแข่ ง ขัน ทำงกำรค้ำ จะค ำนึ ง ถึ ง ควำมจ ำเป็ นของกำรกระท ำของ
รัฐวิสำหกิจนั้นว่ำเมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรที่จะต้องมีกำรจำกัดกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ สิ่ งไหนจะทำให้เกิดผลดี
ต่อประเทศอินโดนี เซี ยมำกกว่ำกัน และข้อยกเว้นกำรกระทำรัฐวิสำหกิ จอันเป็ นกำรจำกัดกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำนั้นจะต้องอยูใ่ นวิถีทำงที่นอ้ ยที่สุด
2. ตำมแนวทำงกฎหมำยกำรแข่ งขันทำงกำรค้ำของประเทศสิ งคโปร์ แม้ว่ำกฎหมำยสิ งคโปร์
ไม่ ไ ด้มี บ ทบัญ ญั ติ ข ้อ ยกเว้น รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ที่ เฉพำะเจำะจง แต่ ข ้อ ยกเว้น ดัง กล่ ำ วเป็ นกำรยกเว้น ให้ แ ก่
“พฤติกรรม” ทำงกำรค้ำที่ผทู ้ ี่ถูกกล่ำวหำสำมำรถพิสูจน์ได้วำ่ เป็ นกำรดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยหรื อตำมคำสั่ง
ของหน่ วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ซึ่ งข้อยกเว้นดังกล่ำวนั้นทั้งรัฐวิสำหกิ จและธุ รกิ จเอกชน
สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน แต่ไม่ได้มีกำรกล่ำวถึงกำรกำกับดูแลรัฐวิสำหกิจหรื อมีบทบัญญัติยกเว้น
มิให้รัฐวิสำหกิ จตกอยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติน้ ี เอำไว้ ซึ่ งกำรที่บริ ษทั Temasek holdings เป็ นรัฐวิสำหกิ จก็
จะต้องอยูภ่ ำยใต้ The Competition Act 2004 เพียงแต่ดว้ ยลักษณะบำงประกำรของบริ ษทั Temasek Holdings
ที่ เป็ นรั ฐวิสำหกิ จที่ คอยท ำหน้ำที่ ในกำรเป็ นตัวแทนของรั ฐบำลในกำรไปลงทุ นทั้งในประเทศและนอก
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ประเทศสิ ง คโปร์ จึ ง ไม่ ส ำมำรถพิ จ ำรณำได้ว่ำบริ ษ ัท Temasek Holdings นั้น มี ก ำรกระท ำควำมผิ ดตำม
บทบัญ ญัติ The Competition Act 2004 หรื อ ไม่ แต่ เมื่ อ ไปพิ จ ำรณำในบริ ษ ัท ย่ อ ย ที่ มี บ ริ ษ ัท Temasek
Holdings เข้ำไปถื อหุ ้น อยู่น้ นั ก็ยงั พบกำรกระทำควำมผิดตำมบทบัญญัติ The Competition Act 2004 และ
จะต้องมีกำรตีควำมข้อยกเว้นของรัฐวิสำหกิจโดยเคร่ งครัด กล่ำวคือ ข้อยกเว้นดังกล่ำวเป็ นกำรยกเว้นให้แก่
“พฤติกรรม” ทำงกำรค้ำที่ผทู ้ ี่ถูกกล่ำวหำสำมำรถพิสูจน์ได้วำ่ เป็ นกำรดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยหรื อตำมคำสั่ง
ของหน่ วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ซึ่ งข้อยกเว้นดังกล่ำวนั้นทั้งรัฐวิสำหกิ จและธุ รกิ จเอกชน
สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน โดยกำรพิจำรณำว่ำจะมีกำรยกเว้นให้รัฐวิสำหกิ จดังกล่ำวนั้นไม่ตอ้ งตก
อยู่ใ น The Competition Act 2004 จะต้อ งขึ้ น อยู่ก ับ คณะกรรมกำรแข่ ง ขัน ทำงกำรค้ำ และผูบ้ ริ โภคแห่ ง
สิ งคโปร์ (CCCS) ว่ำจะมีดุลพินิจต่อกำรกระทำของรัฐวิสำหกิ จนั้นอย่ำงไร โดยต้องคำนึ งถึ งผลกระทบต่อ
กำรจำกัดกำรแข่งขันทำงกำรค้ำเป็ นสำคัญ
กำรแก้ไ ขปั ญ หำกำรตี ค วำมข้อ ยกเว้น รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ทั้ง สองแนวทำง จะเห็ น ได้ว่ำ มี ก ำรตี ค วำม
ข้อยกเว้นโดยจำกัดอย่ำงยิ่ง โดยหลักคื อ รั ฐวิสำหกิ จจะต้องตกอยู่ภำยใต้กฎหมำยแข่ งขันทำงกำรค้ำ ซึ่ ง
ข้อยกเว้นจะมีได้ก็จะต้องมีกำรตีควำมโดยจำกัดอย่ำงยิ่ง กล่ำวคือ แนวทำงกำรตีควำมข้อยกเว้นรัฐวิสำหกิ จ
ของประเทศอินโดนี เซี ยที่รัฐวิสำหกิ จจะต้องมีกำรพิสูจน์ให้ได้วำ่ “พฤติกรรม” ดังกล่ำวเป็ นกำรดำเนิ นกำร
ตำมกฎหมำยหรื อนโยบำยของภำครัฐเพื่อสำธำรณประโยชน์ ถ้ำไม่สำมำรถพิสูจน์ได้รัฐวิสำหกิจดังกล่ำวก็
จะต้องมำอยู่ภำยใต้บงั คับของกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำอยู่ดี โดยถึ งแม้จะเข้ำเงื่ อนไขกำรพิสูจน์ท้ งั สอง
ประกำรได้แก่ กำรกระทำดังกล่ำวของรัฐวิสำหกิจเป็ นกำรดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยหรื อนโยบำยของภำครัฐ
โดยมีเจตนำพิเศษเพื่อสำธำรณประโยชน์ ก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
ของประเทศอินโดนี เซี ยหรื อ KPPU อยู่ดี และตำมแนวทำงกำรตี ควำมข้อยกเว้นรัฐวิสำหกิ จของประเทศ
สิ งคโปร์ ที่ยกเว้นให้แก่ “พฤติกรรม” ทำงกำรค้ำที่ผทู ้ ี่ถูกกล่ำวหำสำมำรถพิสูจน์ได้วำ่ เป็ นกำรดำเนินกำรตำม
กฎหมำยหรื อตำมค ำสั่ ง ของหน่ วยงำนของรั ฐ ที่ มี ห น้ำ ที่ ใ นกำรก ำกับ ดู แล ซึ่ งข้อยกเว้น ดังกล่ ำวนั้น ทั้ง
รัฐวิสำหกิจและธุ รกิจเอกชนสำมำรถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน

ข้ อเสนอแนะ
1. จำกปั ญหำกำรตีควำมยกเว้นรัฐ วิสำหกิ จไทยตำมมำตรำ 4(2) พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำ พ.ศ. 2560 ที่มีกำรตีควำมไม่ชดั เจน และไม่ใช่ กำรตี ควำมข้อยกเว้นโดยจำกัดอย่ำงยิ่ง วิธีกำรแก้ไข
ปั ญหำที่ เหมำะสม คื อ แก้ไขบทบัญญัติมำตรำ 4(2) แห่ งพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560
โดยควรมีขอ้ ยกเว้นโดยจำกัดอย่ำงยิ่งตำมแบบแนวทำงข้อยกเว้นรัฐวิสำหกิ จตำมกฎหมำยกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำของประเทศอิ นโดนี เซี ย โดยวำงหลักเกณฑ์ภำระกำรพิ สูจน์ ให้รัฐวิสำหกิ จจะต้องพิ สูจน์ ให้ได้ว่ำ
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พฤติ ก รรมของตนในแต่ ล ะกรณี เป็ นกำรด ำเนิ นกำรตำมกฎหมำยหรื อนโยบำยของภำครั ฐ เพื่ อ
สำธำรณประโยชน์อย่ำงไร โดยถ้ำพิสูจน์ให้คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำเห็นไม่ได้ กำรกระทำของ
รัฐวิสำหกิ จก็จะต้องมำอยู่ภำยใต้บงั คับกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอยู่ดี ทั้งนี้ กำรจำกัดกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำ จะต้องเป็ นไปเท่ำที่จำเป็ นเท่ำนั้นหรื อแนวทำงข้อยกเว้นรัฐวิสำหกิจของประเทศสิ งคโปร์ กล่ำวคือ
ข้อยกเว้นดังกล่ำวเป็ นกำรยกเว้นให้แก่ “พฤติกรรม” ทำงกำรค้ำที่ผทู ้ ี่ ถูกกล่ำวหำสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำเป็ น
กำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยหรื อตำมคำสั่งของหน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ตรำบใดที่ไม่ทำ
ให้เป็ นกำรขัดขวำงกำรปฏิบตั ิงำนตำมกฎหมำยหรื อตำมที่ได้รับมอบหมำย สุ ดท้ำยรัฐวิสำหกิจดังกล่ำวก็ตอ้ ง
อยูภ่ ำยใต้บงั คับของกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำ
จำกกำรศึกษำกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของประเทศอินโดนี เซี ยและประเทศสิ งคโปร์ ทำ
ให้ได้เห็นแนวทำงกำรศึกษำถึงกำรตีควำมข้อยกเว้นรัฐวิสำหกิจที่จะไม่ตอ้ งตกอยูใ่ นบังคับของกฎหมำยกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำ โดยได้ขอ้ สรุ ปว่ำกำรตีควำมข้อยกเว้นของรัฐวิสำหกิ จควรที่ จะมี กำรตี ควำมโดยจำกัด
อย่ำงยิง่ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดควำมเสรี และเป็ นธรรมอย่ำงแท้จริ ง โดยแนวทำงกฎหมำยของทั้ง
สองประเทศล้วนแต่มีควำมน่ ำสนใจและสำมำรถนำมำพัฒนำกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของไทยให้
สมบูรณ์ ยิ่งขึ้นได้ แต่รูปแบบกำรตีควำมข้อยกเว้นรัฐวิสำหกิ จของประเทศอินโดนี เซี ยมีควำมเหมำะสมกับ
ประเทศไทยมำกกว่ำเนื่ องจำกรู ปแบบขององค์กรธุ รกิจที่จะเข้ำข้อยกเว้นไม่ตอ้ งตกอยูใ่ นบังคับของกฎหมำย
แข่งขันทำงกำรค้ำได้น้ นั จะต้องมีกำรพิสูจน์ให้คณะกรรมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของอินโดนี เซี ยหรื อ KPPU
เห็ น ให้ ไ ด้ ว่ ำ กำรกระท ำของตนนั้ นเป็ นกำรด ำเนิ น กำรตำมกฎหมำยหรื อนโยบำยของภำครั ฐ เพื่ อ
สำธำรณประโยชน์ อย่ำงไร และถ้ำพิ สูจน์ให้คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำเห็ นไม่ได้ตำมเงื่ อนไข
ดัง กล่ ำ ว กำรกระท ำของรั ฐ วิ ส ำหกิ จดัง กล่ ำ วก็ ย งั คงต้อ งมำอยู่ภ ำยใต้ก ฎหมำยแข่ ง ขัน ทำงกำรค้ำ อยู่ดี
นอกจำกนี้ ยงั ต้องขึ้ นอยู่กบั ดุ ลพินิจของ KPPU เป็ นรำยกรณี ไป กำรจำกัดกำรแข่งขันที่มีได้จะต้องเป็ นไป
เท่ำที่จำเป็ น แนวทำงของกฎหมำยอินโดนี เซี ยจึงมีควำมเป็ นรู ปธรรมมำกกว่ำแนวทำงกำรตีควำมข้อยกเว้น
รัฐวิสำหกิ จของประเทศสิ งคโปร์ นอกจำกนี้ ยงั เป็ นกำรผลักภำระไปให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จซึ่ งเป็ นรัฐวิสำหกิ จ
พิสูจน์วำ่ พฤติกรรมของตนนั้นสมควรที่จะเข้ำข้อยกเว้นหรื อไม่ โดยคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำไม่
จำเป็ นต้องลงไปหำข้อมูลเอง ส่ วนแนวทำงของกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำของสิ งคโปร์ แม้เป็ นกำรตีควำม
โดยจำกัดอย่ำงยิ่งแล้ว แต่กำรพิจำรณำพฤติกรรมต่ำงๆของรัฐวิสำหกิ จยังคงเป็ นหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำอยู่ ซึ่ งในปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีคณะกรรมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำเกิดขึ้นเลย (อยู่
ในกระบวนกำรคัดเลือกผูท้ ี่เหมำะสมมำดำรงตำแหน่งเป็ นคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ โดยตอนนี้
ยังใช้เป็ นคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำชุ ดเดิ มก่ อนที่ มีพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ.
2560) นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำตำมแนวทำงของกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของสิ งคโปร์ จำเป็ นจะต้องมี
กำรตี ควำมหรื อให้คำนิ ยำมควำมหมำยของข้อยกเว้นอย่ำงชัดเจน ดังนั้นกำรที่ เรำนำแนวทำงกำรตี ควำม

8
ข้อยกเว้นรัฐวิสำหกิจของประเทศสิ งคโปร์ มำปรับใช้กบั กฎหมำยไทยอำจจะเกิดควำมไม่แน่นอนได้วำ่ จะมี
ทิศทำงเป็ นแบบไหนต่อไป ดังนั้น ผูศ้ ึกษำจึ งเห็ นควรว่ำแนวทำงตำมกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของ
ประเทศอินโดนี เซี ยมีควำมเหมำะสมกับกำรนำมำปรับใช้กบั กำรตีควำมข้อยกเว้นรัฐวิสำหกิจที่จะไม่ตกอยู่
ในบังคับของพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 มำกกว่ำแนวทำงของประเทศสิ งคโปร์ ดว้ ย
เหตุผลตำมที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นนัน่ เอง
พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรแข่ ง ขัน ทำงกำรค้ ำ พ.ศ. 2560 มำตรำ 4(2) ตำมแนวทำงกฎหมำย
อินโดนีเซีย
“มำตรำ 4 พระรำชบัญญัติน้ ีมิให้ใช้บงั คับแก่กำรกระทำของ
(2) รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรื อหน่วยงำนอื่นของรัฐ ทั้งนี้ เฉพาะในส่ วนที่สามารถพิสูจน์
ได้ ว่าเป็ นการดาเนินการตามกฎหมายหรื อมติของคณะรั ฐมนตรี ที่มีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ ในการรั กษา
ความมั่ นคงของรั ฐ ประโยชน์ สาธารณะ ผลประโยชน์ ส่วนรวม หรื อจั ดให้ มี สาธารณู ปโภค แต่ ต้ องเป็ นการ
กระทา ไปเท่าทีจ่ าเป็ นและคานึงถึงผลกระทบทีม่ ีต่อการแข่ งขันทางค้ า”
กำรบังคับ ใช้พ ระรำชบัญ ญัติก ำรแข่ งขัน ทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 โดยมี ก ำรตี ค วำมข้อยกเว้น
รัฐวิส ำหกิ จโดยจำกัดอย่ำงยิ่ง จะช่ วยสร้ ำงกำรแข่งขันให้มี ควำมเสมอภำคและเป็ นธรรมมำกยิ่งขึ้ น และ
สอดคล้องกับกำรบังคับใช้กฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำในต่ำงประเทศ เพื่อประโยชน์ในกำรปรับตัวต่อกำร
เปิ ดเสรี ในอนำคต เกิดกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเป็ นเอกภำพในกิจกำรที่รัฐวิสำหกิจแข่งขันกับเอกชน
2. กำรที่ ผูเ้ ขี ยนศึ ก ษำแนวทำงกำรตี ค วำมข้อยกเว้นรั ฐวิส ำหกิ จไม่ ใ ห้ตกอยู่ภำยใต้บ ทบัญ ญัติ
กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ โดยเปรี ยบเทียบกับแนวทำงข้อยกเว้นของประเทศอินโดนี เซี ยและสิ งคโปร์
เพื่อนำมำพัฒนำแนวทำงกำรตีควำมข้อยกเว้นรั ฐวิสำหกิ จของไทยต่อไป ผูเ้ ขี ยนยังได้เสนอแนะแนวทำง
กำรศึกษำ ในครั้งต่อไปว่ำ ควรมีกำรศึกษำถึงเรื่ องของกำรบัญญัติกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำในอำเซี ยน
ให้มี ค วำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดี ย วกัน เนื่ องจำกนโยบำยกำรแข่ งขันทำงกำรค้ำและกฎหมำยกำร
แข่ ง ขัน ทำงกำรค้ำ มี ค วำมส ำคัญ ในกำรก่ อ ให้ เกิ ด กำรแข่ ง ขัน ที่ เสรี แ ละเป็ นธรรมและช่ ว ยคุ ้ม ครอง
กระบวนกำรแข่งขันในตลำด นอกจำกนี้ กำรแข่งขันยังนำมำ ซึ่ งประโยชน์ต่ำง ๆ ในทำงเศรษฐศำสตร์ อีก
มำกมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค นอกจำกนี้ นโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและกฎหมำย
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำยังมีบทบำทสำคัญต่อกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจอีกด้วย เมื่อพิจำรณำกรณี ของอำเซี ยน
มีกำรตระหนักถึงควำมสำคัญและประโยชน์ของกำรมีแข่งขันในตลำดและบทบำทของนโยบำยกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำและกฎหมำยกำรแข่ ง ขัน ทำงกำรค้ำว่ำจะช่ วยท ำให้ อำเซี ย นสำมำรถบรรลุ เป้ ำหมำยในกำร
รวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เป้ ำหมำยในกำรเสริ มสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
อำเซี ยน และเป้ ำหมำยในกำรเป็ นตลำดและฐำนกำรผลิ ตร่ วม ดังนั้น ใน AEC Blueprint 2015 และ AEC
Blueprint 2025 จึงได้มีกำรวำงกรอบนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำไว้เพื่อให้อำเซี ยนบรรลุเป้ ำหมำยดังกล่ำว
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ได้ โดยกำหนดให้ประเทศสมำชิ กอำเซี ยนต้องมีนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและกฎหมำยกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำที่ อยู่บนพื้นฐำนของแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีเลิ ศระหว่ำงประเทศ (International Best Practices) และ ASEAN
Regional Guidelines on Competition ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ ASEAN Guidelines โดยให้ทำหน้ำที่เป็ นกรอบ
นโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำร่ วมกันของทุกประเทศสมำชิก ASEAN โดยมุ่งหมำยให้เกิดสภำพกำรแข่งขัน
ที่เป็ นธรรมในตลำดภำยในประเทศสมำชิกอำเซี ยนและตลำดร่ วมของอำเซี ยน ส่ วนประเทศที่มีกฎหมำยกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำบังคับใช้อยูแ่ ล้ว ดังเช่ น กรณี ของประเทศไทย และประเทศอินโดนี เซี ย ประเทศสมำชิ ก
เหล่ ำนี้ ควรจะต้องพัฒ นำกฎหมำยกำรแข่ งขัน ทำงกำรค้ำภำยในให้ ส อดคล้องกับ หลัก กำรของ ASEAN
Guidelines เช่นเดี ยวกัน ถ้ำหำกประเทศสมำชิ กอำเซี ยนทั้งหลำย สำมำรถนำ ASEAN Guidelines มำปฏิบตั ิ
ตำมได้ จะส่ งผลให้ช่วยเร่ งรั ดกำรพัฒนำกำรของกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำภำยในประเทศสมำชิ ก
อำเซี ยนได้ นอกจำกนี้ยงั ช่วยสนับสนุนเป้ ำหมำยของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจของอำเซี ยนอีกด้วย
กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำฉบับแรกของประเทศไทย คือ พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำ พ.ศ. 2542 มี ผ ลบัง คับ ใช้ก่ อนที่ จะมี ก ำรออก ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy
ดังนั้น จึงพบว่ำมีหลำย ๆ ส่ วนของกฎหมำยฉบับนี้ที่ไม่สอดคล้องกับหลักกำรของ ASEAN Guidelines และ
ยังพบว่ำมีบทบัญญัติบำงส่ วนในกฎหมำยฉบับนี้ ที่ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิ บตั ิที่ดีเลิ ศระหว่ำงประเทศอี ก
ด้วย เช่ น ในเรื่ อ งข้อ ยกเว้น กำรบัง คับ ใช้ก ฎหมำยให้ ก ับ รั ฐ วิ ส ำหกิ จ กำรก ำหนดบทลงโทษทำงอำญำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโทษจำคุ กกับกำรฝ่ ำฝื นบทบัญญัติที่ไม่ได้ก่อให้เกิ ดควำมเสี ยหำยร้ ำยแรงทำงเศรษฐกิ จ
เช่ น กรณี ของกำรฝ่ ำฝื นพฤติกรรมทำงกำรค้ำที่ ไม่เป็ นธรรม นอกจำกนี้ ยงั พบปั ญหำเกี่ ยวกับกำรบังคับใช้
พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2542 ที่ ไม่มีป ระสิ ทธิ ภำพ ควำมไม่เป็ นอิ สระของโครงสร้ ำง
องค์กรผูบ้ งั คับใช้กฎหมำย ด้วยปั ญหำทั้งหลำยเหล่ำนี้ ประกอบกับคำวิพำกษ์วจิ ำรณ์จำกนักวิชำกำรทั้งภำยใน
และภำยนอกประเทศ ทำให้เกิ ดกำรริ เริ่ มกำรปฏิ รูปกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำขึ้น โดยรัฐบำลตระหนัก
ได้วำ่ กฎหมำยกำรแข่งขันที่ดีและมีประสิ ทธิ ภำพจะช่วยส่ งเสริ มนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบำลได้เพรำะ
จะช่วยส่ งเสริ มกำรแข่งขันที่เสรี และเป็ นธรรมในประเทศพร้อมทั้งเปิ ดโอกำสในกำรเข้ำสู่ ตลำดของไทยและ
มีส่วนช่วยพัฒนำสภำพแวดล้อมที่เหมำะกับกำรค้ำ กำรลงทุนมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ กำรแข่งขันในตลำดจะทำ
ให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จหันมำแข่งขันกันในด้ำนรำคำ และพัฒนำคุ ณภำพของสิ นค้ำและบริ กำร ซึ่ งนำมำสู่ กำร
พัฒ นำทำงนวัต กรรมและเพิ่ ม ควำมหลำกหลำยของสิ น ค้ำ และบริ ก ำรในตลำดที่ ม ำกยิ่ง ขึ้ น กำรปฏิ รู ป
กฎหมำยกำรแข่ งขันทำงกำรค้ำของไทยเสร็ จสมบู รณ์ และน ำมำสู่ ก ำรบังคับ ใช้ก ฎหมำยกำรแข่ งขันทำง
กำรค้ำฉบับใหม่ของไทยในปั จจุบนั คือ พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 แต่อย่ำงไรก็ตำม
พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 ก็ยงั คงต้องมีกำรพัฒนำต่อไปดังเช่นกำรศึกษำในครั้งนี้ของ
ผูเ้ ขี ยน เพื่อให้บทบัญญัติกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของไทยมี ควำมสอดคล้องกับ ASEAN Regional
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Guidelines on Competition Policy และพัฒนำให้บทบัญญัติกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของไทยมีควำม
สอดคล้องกับประเทศอื่นในอำเซี ยนต่อไป
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