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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ปัญหาของการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) The enforcement problems of the Thailand Trade Competition 

Act B.E. 2560 

ข้อความเบื้องต้น  

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 นั้นถูกบัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 โดยมีเป้าหมายที่จะแก้ไขข้อบกพร่องที่ท าให้
พระราชบัญญัติฉบับเดิมนั้นไม่มีประสิทธิผลในการก ากับดูแลการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจเท่าท่ีควร ทั้งในแง่
ของกฎหมายสบัญญัติ และในแง่ของกฎหมายสารบัญญัติ อย่างไรก็ดีภายหลังจากที่มีการใช้บังคับมาเป็น
ระยะเวลากว่าสองปี เริ่มมีการตั้งค าถามจากหลายภาคส่วนถึงประสิทธิภาพในการบังคับใช้ รวมถึงการค้นพบ
ช่องว่างในการบังคับใช้ที่เกิดขึ้นจากบทเรียนในทางปฏิบัติของทั้งส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า และทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเอง อีกทั้งยังมีประเด็นอ่ืน ๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาใน
อนาคตเมื่อลักษณะของการประกอบธุรกิจแตกต่างไปตามยุคสมัยซึ่งแม้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าจะ
สามารถปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะหนึ่ง ก็อาจไม่เพียงพอที่จะปรับใช้ในอนาคต  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นในงานวิจัยฉบับนี้จะเน้นการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่งอาจเกิดจากทั้งการปรับใช้กฎหมาย และ
บทบัญญัติของกฎหมายเอง โดยจะได้พิจารณาถึงปัญหาสองประการดังต่อไปนี้เป็นส าคัญ  

ปัญหาประการแรก ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมายโดยเฉพาะหากเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้น
ไม่มีสถานะทางกฎหมายที่จดทะเบียนอยู่ในราชอาณาจักร (Extraterritoriality) 

ปัญหาประการที่สอง การออกแบบและบังคับใช้มาตรการยกเว้นและลดหย่อนบทลงโทษในความผิด
ตามมาตรา 54 และ 55 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฯ (Leniency programme) 

  

                                                           
1 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง อาจารย์ประจ า คณะนิตศิาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั peerapat.ch@chula.ac.th ในการเขียน
บทความนี้ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลืออย่างมากจาก นางสาวแพรวา จิตติมณี นายกริชวิชญ์ ตาตินิจ นางสาวพราวรวี มญัชุ
ศรี และนางสาวปุณฑริก ทยาวิทิต จึงขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่น้ีด้วย  
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ประเด็นที่พิจารณาเบื้องต้น 

ปัญหาขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมายโดยเฉพาะหากเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นไม่มีสถานะทาง
กฎหมายที่จดทะเบียนอยู่ในราชอาณาจักร (Extraterritoriality) นั้นเป็นที่รู้จักกันอยู่ในนามของ effect 
doctrine ในการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของต่างประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
โดยพิจารณาว่าแม้ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น ๆ รวมถึงไม่
มีจุดเกาะเกี่ยวที่เป็นส านักงานสาขา หรือตัวแทนในประเทศดังกล่าวแต่ประการใด หากแต่การกระท าใด  ๆ 
ของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวนั้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อการแข่งขันในประเทศนั้นแล้ว ก็ย่อมตก
อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศดังกล่าวด้วย 

หากพิจารณาถึงหลักการแล้วในการศึกษาจะได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลในแง่ของหลักกฎหมาย
ที่ใช้จุดเกาะเกี่ยวอันเกิดจากผลของการกระท า ซึ่งหากพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้ว กฎหมายสมัยใหม่นั้นมีการ
ปรับใช้หลักการดังกล่าวกันอย่างแพร่หลาย อาทิ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ที่มีผลบังคับต่อ
ตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่แม้จะไม่มีตัวตนทางกฎหมายในประเทศนั้น ๆ แต่หากมีการติดตามพฤติกรรม 
หรือเสนอสินค้าและบริการให้แก่บุคคลที่อยู่ในประเทศนั้น ก็ตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าว
เช่นเดียวกัน หากพิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฯ จะเห็นได้ว่าแม้ไม่ได้มีการ
บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าให้น าหลักการดังกล่าวมาใช้ด้วย แต่ก็ไม่มีการบัญญัติไว้ว่าผู้ประกอบธุรกิ จนั้นจ ากัดแต่
เฉพาะนิติบุคคลภายใต้กฎหมายไทยแต่ประการใด อีกท้ังเมื่อมีการกล่าวถึงผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ก็มี
การก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดังเช่นบทบัญญัติมาตรา 58 ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าท านิติกรรมหรือสัญญา
ระหว่าง “ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ” และ “ผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ” ซึ่งอาจตีความได้ว่า “ผู้
ประกอบธุรกิจ” นั้นอาจหมายความรวมถึงทั้งสองกรณี 

อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฯ นั้นหมายรวมถึงผู้
ประกอบธุรกิจในต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน ประเด็นที่พึงพิจารณาต่อมาคือประเด็นในเรื่องของการบังคับใช้
กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษา หรือให้เป็นไปตามค าสั่งทาง
ปกครองของคณะกรรมการฯ ว่าจะสามารถบังคับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศได้มากน้อยเพียงใด และผ่าน
กลไกใด 

            ส าหรับปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ เรื่องการประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความผิด
ตามมาตรา 54 และ 55 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการ
ออกแบบและบังคับใช้มาตรการยกเว้นและลดหย่อนโทษ (Leniency programme) ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่
ใช้ในประเทศต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการป้องกัน (deterrence) และลงโทษ (punishment) โดยมีโครงสร้างการ
ยกเว้น หรือลดหย่อนที่อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ซึ่งต่างมีเหตุผลและหลักการแตกต่างกัน 
ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นยกเว้นโทษให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรายแรกที่น าพยานหลักฐานที่เชื่อถือ
ได้มาให้แก่ Department of Justice (DOJ) ด้วยเหตุผลที่ต้องการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วน
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ร่วมในการตกลง (cartelists) แข่งขันกันเพ่ือจะน าพยานหลักฐานมาให้แก่ DOJ ก่อน อย่างไรก็ตามการได้
พยานหลักฐานจากผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวนั้ นอาจมีความถูกต้องสมบูรณ์ไม่ เทียบเท่ากับการได้
พยานหลักฐานที่หลากหลายและครบถ้วนมากกว่าจากผู้ประกอบธุรกิจหลายราย ในสหภาพยุโรปและประเทศ
อ่ืน ๆ อาทิ ญี่ปุ่น จึงมีการอนุญาตให้มีการลดหย่อนโทษให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืน ๆ โดยลดหลั่นกันไป ซึ่ง
อัตราส่วนที่ลดหย่อนโทษนี้ก็มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ และอาจขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาก่อน
หรือหลังที่ได้เริ่มมีการสืบสวนสอบส่วนเรื่องดังกล่าวไปแล้วหรือไม่ ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

 

 

ตารางที่ 1 อัตราการยกเว้นและลดหย่อนโทษในประเทศต่าง ๆ ที่มา: Choi, Y J and Hahn K S (2014) 

อย่างไรก็ดีการออกแบบระบบดังกล่าวนั้นไม่จ ากัดอยู่แต่เฉพาะประเด็นว่าจะมีการสร้างโครงสร้าง
แบบใด ในบริบทของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฯ ของประเทศไทยนั้น จะต้องพิจารณาลึกลงไปถึง
ความเกี่ยวโยงกับกฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประมวล
กฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา รวมไปถึงการรับฟังพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานโดยตรง (direct or 
hard evidence) และพยานแวดล้อม (circumstantial evidence) ในการตัดสินชี้ขาดว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้น
มีการกระท าท่ีฝ่าฝืนมาตรา 54 และ 55 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฯ หรือไม่อย่างไร นอกจากนี้
ยังต้องพิจารณาถึงผลข้างเคียง (side effects) ที่อาจเกิดขึ้นจากการสร้างให้เกิดมาตรการดังกล่าวขึ้น อาทิ 
การที่มาตรการดังกล่าวนั้นจะถูกน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อต่อรองในการท าให้ข้อตกลงมีความมั่นคงมากข้ึน 
(leniency programme as a credible threat) เป็นต้น รวมถึงการพิจารณามาตรการประกอบเพ่ิมเติมว่า
จะต้องมีขั้นตอนของการปกป้องพยาน รวมถึงการให้ความมั่นใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมมาตรการ และ
มาตรการในการสร้างให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ประกอบธุรกิจจะให้ความร่วมมือกับทางคณะกรรมการฯ  ไปจน
สิ้นสุดกระบวนการ 



 

   
 

4 

1. ประเด็นขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมายในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นไม่มีสถานะทางกฎหมายที่
จดทะเบียนอยู่ในราชอาณาจักร (Extraterritoriality application)  

เป็นที่ประจักษ์ว่ากฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าได้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วใน
หลายทศวรรษที่ผ่านมา ในปี ค.ศ. 1970 นั้นมีเขตอ านาจศาลเพียง 12 แห่งเท่านั้นที่มีกฎหมายว่าด้วยการ
แข่งขันทางการค้า และมีเพียง 7 แห่งเท่านั้นที่มีองค์กรก ากับดูแลที่มีอ านาจหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง ในทุกวันนี้เขตอ านาจศาลมากกว่า 125 แห่งมีกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า และส่วน
ใหญ่มีการบังคับใช้การแข่งขันอย่างแข็งขัน2 อาจกล่าวได้ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศและเศรษฐกิจดิจิทัลที่
ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่มีเขตอ านาจ
ศาลทับซ้อนกันนั้นย่อมเป็นเหตุการณ์ท่ียากจะหลีกเลี่ยง  

ด้วยเหตุดังกล่าว การส่งเสริมการแข่งขันในระดับระหว่างประเทศนั้นเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจ
อย่างมากมาเป็นเวลานานและอย่างกว้างขวาง แต่ความสนใจส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นภายในเวทีวิชาการ รวมถึง
องค์กรระหว่างประเทศบางแห่งและหน่วยงานด้านการแข่งขันทางการค้าซึ่งมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมความ
สนใจนี้3 

ค านิยามของ “สิทธิสภาพนอกอาณาเขต” (extraterritoriality) หมายถึง “ความสามารถของประเทศ
ในการควบคุมหรือก ากับดูแลการกระท าที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ”4 ซึ่งทวีความส าคัญในบริบทของการปรับใช้
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าทั่วโลกมากขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจากการเปิดเสรี
การค้าและการลงทุน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งท าให้การ
ประกอบธุรกิจนั้นไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งบริษัทหรือมีตัวตนทางกฎหมาย (legal presence) ใน
ประเทศต่าง ๆ แต่ประการใด ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับการแพร่หลายของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าท า
ให้เกิดความพยายามในการควบคุมหรือก ากับดูแลการกระท าที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบในแง่
ของการแข่งขันทางการค้าต่อประเทศของตนในหลากหลายประเทศ แม้โดยหลักการแล้วแต่ละประเทศจะมี
อ านาจอธิปไตยของตน (self sovereign states) ก็ตาม  

อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัตินั้น ประเทศต่าง ๆ มีความสามารถในการควบคุมกิจกรรมที่ เกิดใน
ต่างประเทศต่างกันออกไปแล้วแต่พฤติการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ 

                                                           
2 OECD Competition Trends 2020, p. 15; ดูเพิ่มเติม Kovacic, W.E. and M. Mariniello (2016). 
3 ซึ่ งรวมถึงบทความทางวิชาการมากมายที่ เขียนเกี่ ยวกับประเด็นนี้ , ดู  Maher M.  Dabbah, International and 
Comparative Competition Law (Cambridge University Press 2010) ส าหรับบรรณานุกรมโดยละเอียดเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้. 
4 Andrew Guzman, ‘Is International Antitrust Possible?’ (1998) 73 New York University Law Review 1506. 
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กรณีแรก คือ ประเทศมีอ านาจในการต่อรองต่ าเมื่อเทียบกับบริษัทต่างชาติเพราะสัดส่วนของผู้
ประกอบธุรกิจในประเทศเหล่านี้นับเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของธุรกิจทั้งหมดที่ประกอบอยู่ทั่วโลกและอาจ
ไม่ได้แม้แต่ถือครองทรัพย์สินใด ๆ ในประเทศนั้น ๆ ในกรณีดังกล่าว หากตัดสินว่าไม่ต้องการใช้กฎหมายของ
ตนกับการกระท าที่ เกิดขึ้นในต่างประเทศ แม้ ว่าประเทศดังกล่าวจะขู่ว่าจะปฏิเสธการเข้าถึงตลาด
ระดับประเทศเพ่ือเป็นมาตรการแทรกแซง (sanction) เพ่ือควบคุมหรือก ากับดูแลพฤติกรรม ก็เป็นการยากที่
จะส่งผลให้บริษัทต่างชาติมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือพฤติกรรมได้ ในทางกลับกัน การจ ากัดการประกอบ
ธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่เหล่านี้อาจกลับส่งผลในทางลบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหล่านี้
อย่างมหาศาล โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ด าเนินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงผู้ใช้โดยไม่
จ าเป็นต้องมีทรัพย์สินใด ๆ ในประเทศนั้น ๆ อันเป็นเหตุให้การกระท าของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้ส่งผลต่อ
ประเทศต่าง ๆ มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มี “จุดเกาะเกี่ยว” ที่มากเพียงพอส าหรับประเทศที่ไม่มีอิทธิพล
ใด ๆ ต่อพฤตกิรรมของบริษัทต่างชาติเหล่านี้แต่ประการใด 

 

 

 

กรณีที่สอง คือ กรณีที่ประเทศที่บริษัทต่างชาติมีสินทรัพย์จ านวนมากอยู่ในประเทศนั้นและด าเนิน
ธุรกิจในสัดส่วนที่มากจากมุมมองของผู้ประกอบธุรกิจเองด้วย กรณีดังกล่าว รัฐบาลของประเทศมีอ านาจเหนือ
บริษัทต่างชาติอย่างมาก และหากเลือกที่จะท าก็สามารถควบคุมพฤติกรรมของบริษัทต่างชาติได้มาก เท่ากับที่
สามารถควบคุมพฤติกรรมของบริษัทในประเทศได้ หากบริษัทต่างชาติไม่ปฏิบัติตามความต้องการของประเทศ 
ประเทศสามารถลงโทษพวกเขาด้วยการคว่ าบาตรทางการเงินที่บังคับใช้กับทรัพย์สินของบริษัท หรืออาจจ ากัด
กิจกรรมของบริษัทภายในประเทศ5 

 

                                                           
5 เพิ่งอ้าง. 

Business 

Operator 

 country 
ภาพประกอบที ่1 กรณีที่ผู้ประกอบธุรกจิมี

อ านาจตอ่รองเหนือประเทศหนึ่งมาก 

  
Country 

Business 

Operator 

ภาพประกอบที ่2 กรณีที่ผู้ประกอบธุรกจิมี
อ านาจตอ่รองเหนือประเทศหนึ่งมาก 
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จึงอาจกล่าวได้ว่าประเด็นเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนั้นเป็นเรื่องของระดับความมากน้อยตามที่แต่
ละประเทศจะใช้ ทั้งนี้ สามารถสันนิษฐานโดยทั่วไปได้ว่าบางประเทศมีความสามารถและประสงค์ที่จะใช้
กฎหมายของตนกับการกระท าที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ในขณะที่บางประเทศอาจไม่สามารถ หรือไม่ประสงค์ที่
จะท าเช่นนั้น ซึ่งระดับของการสิทธิสภาพนอกอาณาเขตดังกล่าวนั้น ส่งผลโดยตรงต่อการวางนโยบายการ
ป้องกันการผูกขาดของประเทศใดประเทศหนึ่ง ที่ผู้ก าหนดนโยบายจะต้องชั่งน้ าหนักระหว่างประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการเพิ่มขึ้นของข้อบังคับของรัฐซึ่งถูกออกแบบให้ลดพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันทางการค้ากับความ
เสี่ยงที่ข้อบังคับดังกล่าวจะกีดกันไม่ให้บริษัทด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 6 ดังนั้น นโยบายการ
ป้องกันการผูกขาดจะมุ่งไปยังการยับยั้งกิจกรรมที่ลดสวัสดิการโดยรวม (overall welfare) และยังคงยอมให้มี
กิจกรรมที่เพ่ิมสวัสดิการโดยรวม 

ถึงแม้แนวคิดเรื่องการกระท าข้ามชาติที่ผิดกฎหมายจะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวหรือนามธรรม ความ
จริงแล้วประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไป และที่ ส าคัญคือมีจ านวนทวีคูณมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ตัวอย่างเช่น มีการค้นพบการตกลงร่วมกัน (cartel) เพ่ือก าหนดราคาในหมู่ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ของระบบการ
ท าความเย็น ซึ่งคืออุปกรณ์ท าความเย็นในตู้เย็น ในกรณีดังกล่าว ผู้ที่ ละเมิดกฎหมายถูกปรับในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป นิวซีแลนด์ ชิลี เม็กซิโก และบราซิล7 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแพร่หลาย
ของการท าการตกลงร่วมกัน แต่เนื่องจากความท้าทายและข้อจ ากัดหลากหลายรูปแบบ การกระท าดังกล่าวมัก
ไมไ่ด้รับการตรวจสอบ หรือที่แย่กว่านั้น แม้จะมีการเปิดโปงก็มักจะสามารถหลบหนีความผิดได้ โดยมักกระท า
ภายใตค้วามเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถก ากับดูแลได้  

ทั้งนี้ ผลร้ายทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากประเด็นดังกล่าวมีนัยส าคัญเป็นอย่างมาก มีการประเมนิว่า
ในช่วงปี  ค.ศ. 1990 ถึง 2016 เพียงแค่การตกลงร่วมกันของภาคเอกชนระหว่างประเทศ (private 
international cartel) ที่ถูกค้นพบนั้นมีผลกระทบต่อการขายทั่วโลกเป็นเงินจ านวนมากกว่า 51 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ8 และมูลค่าของราคาที่ก าหนดแพงเกินจริงทั่วโลกถูกประเมินไว้เป็นเงินจ านวนมากกว่า 1.5 
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ9 นอกจากนี้ ผลร้ายต่อการแข่งขันทางการค้าในระดับนี้เป็นการดึงความร่ ารวยจาก
ประเทศท่ีได้รับผลกระทบไปยังประเทศท่ีผู้ที่ละเมิดอยู่ ซ่ึงต่างจากกรณีท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศท่ีผลรา้ยต่อการ
แข่งขันทางการค้าอาจเป็นเพียงเรื่องการแจกจ่ายทรัพยากรระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค 

                                                           
6 Joseph F.  Brodley, “ The Economic Goals of Antitrust:  Efficiency, Consumer Welfare, and Technological 
Progress,” 62 N.Y.U. L. Rev. 1020 (1987) (อภิปรายเรื่องจุดมุ่งหมายที่ ขัดกันระหว่างสวัสดิการของผู้บริโภคกับ
ประสิทธิภาพในการผลิต). 
7 Antitrust: Commission fines six car air conditioning and engine cooling suppliers € 155 million in cartel 
settlement (2017), สามารถเข้าถึงได้ที่ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_501. 
8 John M Connor, The Private International Cartels (PIC) Data Set: Guide and Summary Statistics, (2nd edn 
2016), 24. 
9 เพิ่งอ้าง, 30. 
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ส่วนที่ 2 ของบทความนี้จะกล่าวถึงหลักทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้เขตอ านาจศาล
ของรัฐ ซึ่งจะน าไปสู่แนวความคิดเรื่องการที่รัฐบังคับใช้กฎหมายนอกอาณาเขต นั่นคือนอกเขตแดนของ
ประเทศตนเองออกไป แม้ว่าประเด็นการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้านอกอาณาเขตจะไม่ใช่
ประเด็นใหม่ แต่ก็มีประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่มากมายซึ่งยังไม่มีมติหรือมีข้อสรุปมาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ 
ส่วนที่ 2 จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่บางประเทศ อาท ิสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ น าเอา
สิทธิสภาพนอกอาณาเขตมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการแข่งขันของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม บทความนี้
มุ่งเน้นที่จะกล่าวถึงสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
(“พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560”) เป็นส าคัญ 

ส่วนที่ 3 ผู้เขียนจะพิจารณาความจ าเป็นที่กรรมการการแข่งขันทางการค้าของไทยควรพิจารณาการ
น าเอาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมาใช้ในระบบการแข่งขันของไทย เนื่ องจากการบังคับใช้กฎหมายโดย
หน่วยงานด้านการแข่งขันทางการค้าโดยหลักแล้วจะมุ่งเน้นไปยังการปกป้องตลาดภายในประเทศ จึงมิได้
ออกแบบมาเพ่ือจ ากัดกิจกรรมซึ่งเป็นการต่อต้านการแข่งขันในที่อ่ืน สมมติฐานโดยทั่วไปคือแต่ละเขตอ านาจ
ศาลจะปกป้องตลาดของตนเอง สิทธิสภาพนอกอาณาเขตจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการจ ากัดกิจกรรมซึ่งเป็นการ
ต่อต้านการแข่งขันทางการค้าในต่างประเทศที่ไม่ได้ถูกคัดค้านโดยหน่วยงานด้านการแข่งขันทางการค้าในเขต
อ านาจศาลอ่ืน ความสามารถในการใช้บทบัญญัติการแข่งขันทางการค้ากับกิจการในต่างประเทศท าให้บริษัท
เหล่านั้นเพิกเฉยต่อเขตอ านาจศาลได้ยากขึ้น และเมื่อมีแรงสนับสนุนจากความสามารถในการบังคับใช้และ
กรอบความร่วมมือที่เพียงพอ สิทธิสภาพนอกอาณาเขตจะกลายเป็นเครื่ องมือส าคัญในการจ ากัดอ านาจของ
บริษัท 

ส่วนที่ 4 จะเน้นไปยังการวิเคราะห์ถ้อยค าที่ปรากฏใน พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 โดยส่วนนี้จะ
พยายามหาค าตอบโดยอิงจากบทบัญญัติและการตีความในปัจจุบันเพ่ือตอบค าถามที่ว่า พ.ร.บ.การแข่งขันฯ 
พ.ศ. 2560 สามารถใช้นอกราชอาณาจักรได้หรือไม่ และส่วนนี้จะชี้ให้เห็นช่องว่างของกฎหมายและ
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระท าต่อต้านการแข่งขันทางการค้าในต่างประเทศท่ีส่งผลกระทบ
ต่อตลาดของประเทศไทย ดังนั้น สิ่งนี้จึงน าเราไปสู่ส่วนที่ 5 ซึ่งคือส่วนข้อเสนอแนะ หลังจากที่ได้ค านึงถึงนัย
ทางการเมืองและค่าใช้จ่ายตามปกติวิสัยที่เก่ียวข้องกับการใช้สิทธิสภาพนอกอาณาเขต ข้อเสนอแนะดังกล่าวได้
เน้นถึงความส าคัญของตัวเลือกที่จะกระท าการฝ่ายเดียว อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีการใช้ความร่วมมือ
เนื่องจากสิ่งนี้สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพพอสมควรเช่นกันส าหรับประเทศขนาดเล็ก หรือที่ก าลัง
พัฒนา 
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ส่วนที่ 2 พัฒนาการของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

เขตอ านาจศาลกลายเป็นประเด็นในกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อรัฐออกกฎหมายที่ควบคุมเรื่อง
ต่าง ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวพันกับเรื่องภายในประเทศเพียงอย่างเดียว10 ในทฤษฎีกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
เมืองนั้น ความสามารถด้านเขตอ านาจของรัฐมีสององค์ประกอบด้วยกัน คือ (1) เขตอ านาจศาลในเชิงอรรถคดี 
(subject-matter jurisdiction) และ (2) เขตอ านาจศาลในการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย (enforcement 
jurisdiction)11 ในขณะที่เขตอ านาจศาลในเชิงอรรถคดีเกี่ยวข้องกับอ านาจของรัฐในการออกกฎหมายที่มี
ผลกระทบต่อการกระท าการภายในอาณาเขตของตน (‘หลักดินแดน’) และพลเมืองของตนในต่างประเทศ 
(‘หลักสัญชาติ’)12 เขตอ านาจในการบังคับให้เป็นไปกฎหมายนั้นเกี่ยวข้องกับอ านาจของรัฐในการบังคับใช้
กฎหมายโดยใช้มาตรการในทางปฏิบัติเพ่ือการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการใช้อ านาจบังคับ
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ13 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเขตอ านาจในเชิงอรรถคดีจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของบุคคล
ในอีกรัฐหนึ่งก็ตาม โดยทั่วไปแล้วจะถือว่าเป็นการกระท าที่ “ไม่เหมาะสม” ในการพยายามบังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่าวภายในอาณาเขตของรัฐนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ในส่วนของเขตอ านาจในเชิงอรรถคดีนั้น หลักดินแดนได้ถูกขยายขอบเขตในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผล
เพ่ือให้รัฐได้มีเขตอ านาจศาลไม่เพียงแต่ในกรณีท่ีการกระท านั้นเริ่มต้นขึ้นในอาณาเขตของตน (‘เขตอ านาจทาง
ดินแดนที่เป็นอัตวิสัย’ (subjective territoriality)) เท่านั้น แต่รวมถึงกรณีที่การกระท าความผิดนั้นเริ่มต้นที่
ต่างประเทศและมีผลสิ้นสุดภายในอาณาเขตของตนเช่นกัน (‘เขตอ านาจทางดินแดนที่เป็นภาวะวิสัย’ 
(objective territoriality)) ตัวอย่างที่มักถูกยกขึ้นมาใช้ในการอธิบายเขตอ านาจทางดินแดนที่เป็นภาวะวิสัย 
คือ สถานการณ์ท่ีลูกกระสุนถูกยิงข้ามเขตแดน ในกรณีนี้ แม้ว่าการกระท าบางส่วนจะเกิดขึ้นนอกเขตแดนของ
รัฐนั้นก็ตาม รัฐจะมีเขตอ านาจศาลเนื่องจากเหตุการณ์ท่ีสร้างความเสียหาย ซึ่งคือการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิต 
ได้เกิดขึ้นภายในเขตแดนของรัฐนั้น ผลที่ตามมาจากกรณีดังกล่าวคือ รัฐมากกว่าหนึ่งรัฐอาจใช้เขตอ านาจศาล
กับเรื่องเดียวกันเมื่อการกระท าดังกล่าวที่คร่อมพรมแดนระหว่างสองประเทศ 

                                                           
10 Allen S and others, “ Introduction:  Defining State Jurisdiction and Jurisdiction in International Law,” The 
Oxford handbook of jurisdiction in international law (Oxford University Press 2019). 
11 ดู Richard Whish and David Bailey, “ Chapter 12 The International Dimension of Competition Law,” 
Competition Law (9th edn Oxford University Press 2018), 495. 
12 ทฤษฎีนี้เป็นที่รู้จักในอีกช่ือหนึ่งว่า อ านาจของรัฐ ‘ในทางนิติบัญญัติ’ หรือในการ ‘ตรากฎหมาย’ (‘legislative’ or 
‘prescriptive’ jurisdiction) ; ดู Opinion of AG Darmon in A Ahlström Osakeyhtiö v Commission, joined case C-
89/85 and others. [ซึ่งต่อไปในเชิงอรรถน้ีเรียกว่า “Woodpulp I”] 
13 Woodpulp I. 
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โดยทั่วไปแล้วหลักเขตอ านาจทางดินแดนที่เป็นอัตวิสัยและภาวะวิสัย รวมถึงหลักสัญชาติเช่นกันนั้น
เพียงพอที่จะจัดการการละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าได้เป็นจ านวนมาก 14 ตัวอย่างเช่น หลักเขต
อ านาจทางดินแดนที่เป็นภาวะวิสัยสามารถน าไปใช้กับกิจการในต่างประเทศที่เข้าซื้อกิจการคู่แข่ง หรือเรียก
เก็บเงินในราคาที่ตั้งขึ้นเพ่ือก าจัดคู่แข่งขัน (predatory pricing) ภายในอาณาเขตของรัฐ ซึ่งจะสามารถใช้
กฎหมายของตนกับการกระท าเหล่านั้นได้ อย่างไรก็ตาม หลักการเหล่านี้อาจไม่เพียงพอส าหรับทุกกรณีที่รัฐ
อาจประสงค์ที่จะมีเขตอ านาจศาลเหนือกิจการในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมายเศรษฐกิจ สิ่ง
นี้ยังคงเป็นค าถามอยู่ว่ารัฐจะสามารถใช้เขตอ านาจศาลในเชิงอรรถคดีเพียงเพราะกิจการในต่างประเทศ
ก่อให้เกิด “ผล” ทางการค้าภายในอาณาเขตของตนได้หรือไม่ แม้กิจการดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในอาณาเขตนั้น
และไม่ได้กระท าการใด ๆ ที่นั่น  

หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองแบบดั้งเดิมไม่ เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ 
เนื่องจากเป็นหลักที่ได้รับการพัฒนาโดยค านึงถึงการกระท าทางกายภาพมากกว่าการกระท าทางเศรษฐกิจหรือ
แม้แต่ทางดิจิทัล15 กล่าวคือ กฎเกี่ยวกับเขตอ านาจศาลที่พัฒนาขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 นั้นไม่เหมาะกับ
บริบทของธุรกิจหรือเทคโนโลยีสารสนเทศในคริสต์ศตวรรษที่ 21 

นอกจากนี้ สิทธิสภาพนอกอาณาเขตนั้นยังเป็นประเด็นที่ไม่มีค านิยามซ่ึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป16 
ค า ๆ นี้ถูกใช้เป็นเพียงส านวนในการเรียกเหตุการณ์ที่มีการใช้และบังคับใช้กฎหมายภายในกับสิ่งที่เกิดขึ้นนอก
เขตแดนของรัฐ ความแตกต่างระหว่างเขตอ านาจทางดินแดนที่เป็นภาวะวิสัยกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคือ 
เขตอ านาจทางดินแดนที่เป็นภาวะวิสัยจะเกี่ยวข้องกับส่วนของการกระท าภายในอาณาเขตของรัฐ เช่น การยิง
กระสุนปืนข้ามพรมแดนของประเทศ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน สามารถมองสิทธิสภาพนอกอาณาเขตว่าเป็น
การที่รัฐขยายขอบเขตของการใช้ ‘เขตอ านาจศาล’ ออกมาภายนอกเขตแดนของประเทศตน ในขณะที่
ประเทศต่าง ๆ เผชิญกับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าต่อต้านการแข่งขันทางการค้าในต่างประเทศที่เพ่ิมมากข้ึน 
การใช้กฎหมายภายในที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าจึงกลายหนึ่งในตัวเลือกเพ่ือใช้ในการเยียวยาผลกระทบ
ต่อตลาดภายในประเทศที่ท าให้ลดการแข่งขัน สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในรัฐผู้บุกเบิกในการน าเอาสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขตมาใช้ในกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (กฎหมายต่อต้านการผูกขาด) ซึ่งเห็นได้จากค าพิพากษา

                                                           
14 ดู Richard Whish and David Bailey, “ Chapter 12 The International Dimension of Competition Law,” 
Competition Law (9th edn Oxford University Press 2018)), 496. 
15 Rothwell DR and others, “ Jurisdiction,”  International Law:  Cases and Materials with Australian 
Perspectives (3rd edn Cambridge University Press 2018). 
16 ดู Cynthia Day Wallace, The Multinational Enterprise and Legal Control: Host State Sovereignty in an Era 
of Economic Globalization (2002) 668–9. 
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ของศาลจ านวนมากที่อนุญาตให้มีเขตอ านาจศาลโดยพิจารณาจากผลกระทบเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น ใน
คดี United States v Aluminum Co of America17  (“Alcoa”) ผู้พิพากษา Learned Hand ได้กล่าวว่า  

เป็นกฎที่เป็นที่ยอมรับแล้ว … ว่าไม่ว่ารัฐใด ๆ ก็อาจก าหนดความรับผิดส าหรับการการกระท านอก
เขตแดนของตนซึ่งมีผลเกิดขึ้นภายในเขตแดนของตนที่รัฐก าลังจะลงโทษ แม้บุคคลที่เป็นผู้กระท าจะ
ไม่อยู่ในอ านาจของรัฐนั้นก็ตาม และความรับผิดเหล่านี้จะต้องเป็นความผิดในรัฐอื่น ๆ โดยทั่วไป18   

คดี Alcoa ก่อให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างมากระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ จนกระทั่งมีการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้ากับการค้าระหว่างประเทศ ค.ศ. 1982 (Foreign Trade 
Antitrust Improvements Act, “FTAIA”) โดย FTAIA ระบุว่า กฎหมายต่อต้านการผูกขาดเชอร์แมน ค.ศ. 
189019 (“Sherman Act”) ไม่สามารถใช้ได้กับการกระท าที่ เกี่ยวข้องกับการค้าหรือการพาณิชย์กับ
ต่างประเทศ เว้นแต่การกระท าดังกล่าวจะมี ‘ผลกระทบโดยตรง เกิดขึ้นในวงกว้าง และสามารถเล็งเห็นได้’ 
(direct, substantial, and reasonably foreseeable) ต่อการค้าหรือการพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกา20  

ในขั้นแรก FTAIA ได้จัดให้การกระท าที่เกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศที่ไม่ใช่การน าเข้า ซึ่งหมายถึง
การค้าเพ่ือการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและการค้าท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศท้ังหมด ไม่ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตการ
บังคับใช้ของ Sherman Act21 จากนั้น ‘ข้อยกเว้นผลกระทบ’ ใน FTAIA จะน าการกระท าดังกล่าวกลับมา
ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้ของ Sherman Act หากการกระท ามีผลกระทบโดยตรง เกิดขึ้นในวงกว้าง และ
สามารถเล็งเห็นได้ต่อการค้าภายในสหรัฐอเมริกา การค้าเพ่ือการน าเข้าของสหรัฐอเมริกา หรือการค้าเพ่ือการ
ส่งออกของผู้ส่งออกในสหรัฐอเมริกา และผลกระทบนั้นก่อให้เกิดข้อเรียกร้อง22 

ประเด็นเรื่องผลกระทบที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีลักษณะโดยตรง เกิดขึ้นในวงกว้าง และสามารถเล็งเห็นได้
หรือไม่นั้นเป็นปัญหาของข้อเท็จจริง23 ซึ่งการประเมินผลกระทบของการกระท าอาจเป็นการสอบสวนที่เน้น
ข้อเท็จจริง (fact-intensive inquiry) ผลกระทบจะเป็นผลกระทบ ‘โดยตรง’ ได้ก็ต่อเมื่อการกระท าต่อต้าน

                                                           
17 148 F 2d 416 (2nd Cir 1945); ส าหรับความคิดเห็น ดู Winerman and Kovacic, “Learned Hand, Alcoa and the 
Reluctant Application of the Sherman Act,” (2013) 79 Antitrust LJ 295. 
18 Alcoa, 148 F 2d 416 (2nd Cir 1945), 444. 
19 15 U.S.C. §§ 1–7. 
20 15 USC § 6a – การกระท าท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าหรือการพาณิชย์กับต่างประเทศ. 
21 F. Hoffmann-La Roche Ltd. v. Empagran S.A., 542 U.S. 155 (2004), 162-63. [ซึ่งต่อไปในเชิงอรรถนี้ เรียกว่า 
“Empagran”] 
22 Empagran, 162. 
23 joint Department of Justice and Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for International 
Enforcement and Cooperation (January 2017), para. 3.2, https://www.justice.gov/atr/ [ซึ่งต่อไปในเชิงอรรถนี้
เรียกว่า “DoJ/FTC International Guidelines”] 
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การแข่งขันที่ถูกกล่าวอ้างนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการค้าโดยธรรมชาติหรือตามสภาพปกติธรรมดาของ
พฤติการณ์24 ในส่วนของข้อก าหนดให้ ‘มีผลกระทบในวงกว้าง’ นั้น ไม่มีการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าของมูลค่าที่
ค านวณเป็นตัวเงิน และไม่จ าเป็นที่จะต้องสามารถค านวณผลกระทบในเชิงปริมาณได้25 ข้อก าหนด ‘สามารถ
เล็งเห็นได้’ คือการทดสอบแบบภาววิสัย (objective test) โดยก าหนดให้เป็นผลกระทบที่สามารถเล็งเห็นได้
โดยวิญญูชนในการประเมินทางธุรกิจในทางปฏิบัติ26 

ในส่วนของการใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรปนอกอาณาเขตนั้น มาตรา 101 
และ 102 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการด าเนินงานของสหภาพยุโรป (Treaty of the Functioning of the 
European Union “TFEU”) ก็มีการถูกน ามาปรับและบังคับใช้นอกอาณาเขตเช่นเดียวกัน ส าหรับในกรณีที่
ข้อตกลงหรือการละเมิดมีผลกระทบในระดับหนึ่งต่อการค้าระหว่างประเทศสมาชิก มาตรา 101 และ 102 ของ 
TFEU สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องค านึงสถานที่ตั้งกิจการหรือที่ท าข้อตกลง โดยมีเงื่อนไขว่าข้อตกลงหรือ
พฤติกรรมนั้นถูกด าเนินการหรือก่อให้เกิดผลกระทบภายในสหภาพยุโรป27 ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับ Effect 
doctrine ที่ ได้กล่าวก่อนหน้านี้  แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับผลกระทบต่อการค้าตามมาตรา 101 และ 102 
(Guidelines on the Effect on Trade Concept Contained in Articles 101 and 102) ได้ระบุไว้โดยชัด
แจ้งว่า “เพ่ือจัดตั้งเขตอ านาจศาลของ [สหภาพยุโรป] การที่ข้อตกลงหรือพฤติกรรมมีความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศที่สามหรือกิจการที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สามนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้าม
พรมแดนภายใน [สหภาพยุโรป] ก็เพียงพอแล้ว” ดังนั้น การน าเข้าสินค้าหรือบริการจากประเทศที่สามซึ่งเป็น
ผลมาจากข้อตกลงหรือการพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันทางการค้า หรือการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจที่เกิด
นอกสหภาพยุโรปแต่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในสหภาพยุโรปนั้นอาจสามารถท าให้เกิดการผัน
แปรของการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบของการค้าโดยตรงและควรตกอยู่ภายใต้บังคับของ 
TFEU เช่นเดียวกัน28  

                                                           
24 ดู  Minn-Chem, 683 F.3d at 857; Lotes Co.  v.  Hon Hai Precision Indus.  Co. , 753 F.3d 395, 409-13 (2d Cir. 
2014). 
25 Cf. McLain v. Real Estate Bd. of New Orleans, Inc., 444 U.S. 232, 243 (1980) (“Nor is jurisdiction defeated 
in a case relying on anticompetitive effects by plaintiff’ s failure to quantify the adverse impact of 
defendant’s conduct.”); Goldfarb v. Va. State Bar, 421 U.S. 773, 785 (1975) (“[O]nce an effect is shown, no 
specific magnitude need be proved”). 
26 Animal Sci., 654 F.3d at 471. 
27 European Commission, Guidelines on the Effect on Trade Concept Contained in Articles [ 101 and 102 
TFEU] , para. 100, สามารถเข้าถึงได้ที่  https://eur-lex.europa.eu/legal-content [ซึ่งต่อไปในเชิงอรรถนี้ เรียกว่า 
“Guidelines on inter-state trade”]  
28 การใช้ค าว่า “อาจส่งผลกระทบ” ก็เพื่อให้ค านิยามลักษณะของผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศสมาชิกที่จะเข้าตาม
เกณฑ์ ซึ่งตามการทดสอบที่พัฒนาโดยศาลยุติธรรม แนวคิดของค าว่า “อาจส่งผลกระทบ” สื่อว่าต้องสามารถเล็งเห็นได้ใน
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ในระบบกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรปนั้น มีหลักการสามประการ หากกรณีหรือ
พฤติการณ์นั้นสอดคล้องกับหลักการข้อใดข้อหนึ่ง ก็อาจท าให้เขตอ านาจศาลสามารถบังคับใช้ได้กับกิจการ
นอกสหภาพยุโรป29 หลักการแรกคือหลัก ‘หน่วยธุรกิจเดียวกัน’ (single economic entity doctrine) 
สถานภาพทางกฎหมายของบริษัทแม่และบริษัทในเครือที่แยกต่างหากออกจากกันนั้นไม่มีผลให้เกิดความเป็น
อิสระในทางเศรษฐกิจ ตราบเท่าที่บริษัทแม่สามารถและมีการใช้อิทธิพลเหนือการตัดสินใจของบริษัทในเครือ 
หลักการที่สองคือหลัก ‘การใช้’ (implementation doctrine) ซึ่งเปน็กรณีท่ีอาจมีเขตอ านาจศาลจากผลของ
การด าเนินการปฏิบัติร่วมกันในสหภาพยุโรป30 หลักการที่สามคือหลัก ‘ผลกระทบที่เข้าเกณฑ์’ (qualified 
effects doctrine) ซึ่งถูกใช้หลายครั้งโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และศาล
ยุติธรรมของยุโรป (European Court of Justice) หลักผลกระทบที่เข้าเกณฑ์จะถูกใช้เมื่อผลกระทบซึ่งท าให้
ลดการแข่งขันทางการค้าที่เกิดขึ้นภายในสหภาพยุโรปนั้น “สามารถเล็งเห็นได้ เป็นผลทันที และกระทบเป็นวง
กว้าง” (foreseeable, immediate, and substantial)31 เกณฑ์ความสามารถในการเล็งเห็นได้นั้นประเมิน
จาก ‘ความน่าจะเป็น’ ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกระท า32  อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับหลักผลกระทบ 
(effect doctrine) ของสหรัฐอเมริกา การที่ระบุว่าการกระท านั้นส่งผลกระทบที่สามารถเล็งเห็นได้ เป็นผล
ทันที และมีผลกระทบเป็นวงกว้างภายในสหภาพยุโรปนั้นเป็นการสอบสวนที่เน้นข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้น (fact-
intensive inquiry) ดังนั้น ควรที่จะตีความเป็นรายกรณีไปเพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตมี
ขอบเขตที่มากเกินไป 

ข้อสังเกตของการใช้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า33 คือ ทั้งสองแห่งมีลักษณะอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือ อ านาจทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ การที่ทั้งสองน าหลักผลกระทบมาใช้นั้นมีอิทธิพลในระดับหนึ่งต่อแนวทางการใช้สิทธิสภาพนอก
อาณาเขตในกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศอ่ืน ๆ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 
สิ งคโปร์  และอิสราเอล เ พ่ือแสดงให้ เห็นถึงการแพร่กระจายของลัทธิสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 

                                                           

ระดับที่เพียงพอบนพื้นฐานของปัจจัยทางภาวะวิสัยของกฎหมาย หรือข้อเท็จจริงของข้อตกลงหรือพฤติกรรมที่อาจมีอิทธิพล 
ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น ต่อรูปแบบการค้าระหว่างประเทศสมาชิก , ดูตัวอย่างเช่น ค า
พิพากษาใน  Case 172/80, Züchner, [1981]  ECR 2021, para.  18; Case 319/82, Kerpen & Kerpen, [1983]  ECR 
4173; Joined Cases 240/82 and others, Stichting Sigarettenindustrie, [1985] ECR 3831, para. 48; and Joined 
Cases T-25/95 and others, Cimenteries CBR, [2000] ECR II-491, 3930. 

29 Richard Whish, David Bailey, “Chapter 12 The International Dimension of Competition Law,” Competition 
Law (9th ed., 2018), 502. 
30 Woodpulp I. 
31 Intel v Commission, Case C-413/14 P (2017). [ซึ่งต่อไปในเชิงอรรถน้ีเรียกว่า “Intel”] 
32 Intel, 49. 
33 Supra paras. 15-20. 
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(extraterritorialism) ตัวอย่างที่น่าสนใจคือกรณีของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เนื่องจากทั้งสองประเทศนั้น
ค่อนข้างต่อต้านการใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้านอกอาณาเขตในช่วงแรก หลังจากนั้น มุมมองของทั้ง
สองประเทศต่อประเด็นนี้ได้พัฒนาไปอย่างมากจนในที่สุดมาตราเกี่ยวกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็ถูกเพ่ิมเข้า
ไปในกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของทั้งสองประเทศ 

ในช่วงแรก ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอ่ืน ๆ ลังเลที่จะใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้านอกอาณา
เขตในขณะที่หลักผลกระทบเริ่มปรากฏในสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่นยังประท้วงอย่างแข็งขันต่อการที่
สหรัฐอเมริกาใช้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกระท าในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม 
มุมมองของประเทศญี่ปุ่นค่อย ๆ มีการพัฒนาในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา จุดเปลี่ยนในเชิงปฏิบัติและเชิง
สัญลักษณ์ของแนวทางการใช้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตในกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศญี่ปุ่น
เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1990 เมื่อคณะศึกษาซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการเพ่ือการค้าที่เป็นธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น 
(Japan Fair Trade Commission “JFTC”) มีความเห็นชอบในยอมรับและน าเอาหลักผลกระทบมาใช้ 34  
รายงานของคณะศึกษาดังกล่าวมีอิทธิพลและยังคงถูกใช้อ้างอิงโดยหน่วยงานความร่วมมือแบบพหุภาค35  

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญบางประการในการตรวจสอบการควบรวมกิจการของประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีผล
บังคับใช้ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1999 ภายใต้ระบบเก่า การตรวจสอบมีขอบเขตจ ากัดเพียงการท าธุรกรรมที่
เกิดขึ้น ‘ในประเทศญี่ปุ่น’ โดยที่อย่างน้อยฝ่ายหนึ่งในการท าธุรกรรมที่ถูกเสนอจะต้องเป็นชาวญี่ปุ่นเพ่ือให้ตก
อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศญี่ปุ่น (Antimonopoly Law) จึงเป็นเหตุที่
ท าให้ JFTC ไม่สามารถตรวจสอบได้ ตัวอย่างเช่น การควบรวมกิจการของ Boeing-McDonnell Douglas ใน
ปี ค.ศ. 1997 ซึ่งแม้ว่าในกรณีนี้สายการบินญี่ปุ่นเป็นผู้ซื้อเครื่องบินโดยสารรายใหญ่ที่ผลิตโดยทั้งสองฝ่าย และ
แม้ว่าตลาดญี่ปุ่นจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญก็ตาม36 การแก้ไขเพ่ิมเติมในปี ค.ศ. 1998 ได้ยกเลิก
ข้อก าหนดเรื่องความสัมพันธ์ของบุคคลในด้านดินแดน (territorial nexus) ซึ่งท าให้สามารถตรวจสอบธุรกรรม
ในต่างประเทศได้37 โดยปัจจัยที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการตกอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายป้องกันการผูกขาด 
คือยอดขายในประเทศญี่ปุ่นต้องมีมูลค่าตามที่ก าหนด 

                                                           
34 Dumping Regulations and Competition Policy, Extraterritorial Application of the Antimonopoly Act: Report 
of the Study Group. ส าหรับการอภิปรายในเรื่องนี้ ดู J Tamura, “US Extraterritorial Application of Antitrust Law 
to Japanese Keiretsu,” (1992) 25 NYUJInt'lLaw&Pol, 393-6. 
35 ดู ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  OECD, Working Party No3 on Co- operation and Enforcement:  Roundtable on Cartel 
Jurisdiction Issues, including the Effects Doctrine: Japan, DAF/COMP/WP3/WD(2008) 88 (21 October 2008), 
5-7. 
36 E Kameoka, Competition Law and Policy in Japan and the EU (Edward Elgar 2014), 194. 
37 ส าหรับการอภิปรายในเรื่องนี้ ดู K Yamaguchi, “Extra-Territorial Application of Japanese Anti-Monopoly Law 
to Pure Non-Japanese M&As” (1999) 5(4) IntTLR 100. 
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เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น ในส่วนของประเทศเกาหลีใต้นั้น คณะกรรมการเพ่ือการค้าที่เป็นธรรมแห่ง
เกาหลี (Korea Fair Trade Commission “KFTC”) ในอดีตไม่ได้บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของ
ประเทศเกาหลีนอกอาณาเขต เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า KFTC ในตอนแรกได้ให้ความส าคัญกับปัญหาการ
แข่งขันทางการค้าภายในประเทศมากกว่า38 และเนื่องจากกฎหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันที่เป็น
ธรรม (Monopoly Regulations and Fair Trade Act “MRFTA”) ไม่มีบทบัญญัติอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศเกาหลีนอกอาณาเขต39 

ท่าทีของ KFTC ที่เพิกเฉยนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเนื่องจากผู้บริโภคและบริษัทในประเทศเกาหลี
ได้รับความเสียหายจากการกระท าต่อต้านการแข่งขันทางการค้าของบริษัทต่างชาติที่เกิดขึ้นนอกประเทศ
เกาหลีมากขึ้นเรื่อย ๆ40 ความเสียหายดังกล่าวที่เพ่ิมขึ้นจากกการตกลงราคาร่วมกันระหว่างประเทศ 
(international cartel) ท าให้ KFTC เริ่มสืบสวนคดีการร่วมกันตกลงราคากราไฟต์ อิเล็กโทรดระหว่างประเทศ 
(graphite electrodes international cartel)41 และการร่ วมกันตกลงราคาวิตามินระหว่ างประเทศ 
(international vitamin cartel)42 โดยในที่สุด KFTC ได้ออกค าสั่งแก้ไขกับการตกลงร่วมกันดังกล่าว43 

เหตุการณ์ที่มีอิทธิพลอย่างมากในการเปลี่ยนมุมมองของ KFTC เกี่ยวกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมี
สองกรณี ได้แก่การตกลงร่วมกันระหว่างประเทศของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจกราไฟต์อิเล็กโทรดในปี ค.ศ. 2002 
และการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจวิตามินในปี ค.ศ. 2003 ในการสืบสวนทั้งสอง
กรณีนี้โดย KFTC มีประเด็นที่โต้เถียงกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเขตอ านาจของ KFTC เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติ
อย่างชัดแจ้งที่จะท าให้สามารถใช้อ านาจนอกอาณาเขตและส่งหมายเรียกไปต่างประเทศได้ ซึ่ง KFTC ได้อาศัย
หลักผลกระทบ (effects doctrine) และหลักการใช้ (implementation doctrine) ในการใช้อ านาจเหนือทั้ง
สองกรณี แม้ว่าจะไม่มีบทบัญญัติเรื่องเขตอ านาจอย่างชัดแจ้งใน MRFTA  

                                                           
38 ดู  Joseph Seon Hur, Competition Law/Policy and Korean Economic Development (Publication Ziumm, 
Ltd. 2006), 268-69. 
39 ดู  DOGJEOMGYUJE MICH GONGJEONGGEOLAE- UI GWANHAN BEOBLYUL [ Monopoly Regulation and Fair 
Trade Act (MRFTA)] Law No. 7315 (2004) (S. Korea). 
40 Memorandum from the Korean Fair Trade Comm'n on Korea's Experience in Attacking the International 
Cartel and the Need for International Cooperation to ultimately issued corrective orders against the cartels
. 31, 2004, เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของเกาหลีอย่างแข็งขัน 
KFTC ได้จัดตั้ง Org. 8 9 1o 1 for Econ. Co-operation & Dev. (May 2002) จาก Joseph Seon Hur, 'Extraterritorial 
Application of Korean Competition Law' (2008) 6 Regent J Int'l L 171. 
41 Judgment of Aug. 19, 2004, 2002 Nu 6110 (Seoul High Ct.) at 8 (S. Korea). 
42 Judgment of Nov. 24, 2004, 2003 Nu 9000 (Seoul High Ct.) at 10 (S. Korea). 
43 Judgment of Aug.  19, 2004, 2002 Nu 6110 (Seoul High Ct. )  at 8 (S.  Korea) ; Judgment of Nov.  24, 2004, 
2003 Nu 9000 (Seoul High Ct.) at 10 (S. Korea). 
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ดังนั้น เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศเกาหลีนอก
อาณาเขต KFTC ได้เพ่ิมบทบัญญัติอย่างชัดแจ้งใน MRFTA เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2004 โดยบทบัญญัติ
หลักภายใต้ MRFTA ที่เกี่ยวของกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมีดังนี้ (1) มาตรา 2-2 (การใช้กับกิจกรรมที่
เกิดขึ้นนอกอาณาเขต) (2) มาตรา 36-2 (ความร่วมมือระหว่างประเทศของคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรม) 
และ (3) มาตรา 53-3 (การให้ข้อมูล (service of document)) โดยจะสังเกตได้ว่า KFTC ไม่ได้เพ่ิมเพียง
เฉพาะบทบัญญัติเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนอกอาณาเขตเพียงเท่ านั้น แต่ยังจัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กระบวนการพิจารณาเพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายนอกอาณาเขตในกรณีที่ตัดสินว่าจะบังคับใช้ 
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ส่วนที่ 3 เหตทุี่หน่วยงานการแข่งขันทางการค้าของไทย 

ควรพิจารณาการใช้สิทธิสภาพนอกอาณาเขต 

ดังที่ได้พิจารณาในส่วนที่ 2 การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้านอกอาณาเขตไม่ใช่เรื่องใหม่ 
แต่สิ่งที่ใหม่คือจ านวนรัฐในตอนนี้ที่มีกฎหมายการแข่งขันทางการค้า สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงปรากฏการณ์
ในสหรัฐอเมริกาก าลังกลายเป็นมาตรฐานระดับโลก ดังนั้น รัฐจ านวนมากจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนด
ขอบเขตอ านาจศาลของกฎข้อบังคับของการแข่งขันทางการค้าของตนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากหลายรัฐ
เผชิญกับการกระท าในต่างประเทศที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเศรษฐกิจภายในรัฐตนเอง44 ซึ่งรวมถึง
ประเทศไทยด้วย 

บนการสันนิษฐานว่าการเพ่ิมสวัสดิการโดยรวม (aggregate welfare) ให้สูงสุดคือจุดประสงค์หลัก
ของกฎข้อบังคับของการแข่งขันทางการค้า พฤติกรรมทางตลาดจะถือว่าเป็นภัยหากพฤติกรรมนั้นท าให้
สวัสดิการโดยรวมลดน้อยลง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นที่เข้าใจกันว่า สวัสดิการโดยรวมนั้นหมายถึงผลรวมส่วนเกิน
ของผู้บริโภคและผู้ผลิต (sum of consumer and producer welfares)45 ดังนั้น พฤติกรรมทางตลาดจะถือ
เป็นภัยในกรณีท่ีการสูญเสียส่วนเกินของผู้บริโภคเป็นจ านวนที่มากกว่าส่วนเกินที่ผู้ผลิตได้ 

อาจกล่าวได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้านอกอาณาเขตนั้นเป็นมาตรการที่สร้างให้
เกิดการ “น าเข้าผลของการกระท าของตน” (internalisation) โดยผู้ประกอบธุรกิจที่ด าเนินการที่ต่อต้านการ
แข่งขันที่มีผลในหลายประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการสร้างผลกระทบภายนอกในทางลบ  (negative 
externalities) ที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่ง ๆ จากการจ ากัดการแข่งขันจากต่างประเทศ กลับกัน หากผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจภายในประเทศจะไม่ค านึงถึงสวัสดิการของชาวต่างชาติและสนใจแต่สวัสดิการของชาติตนเองเพียง
เท่านั้น ดังนั้น การควบรวมกิจการหรือการร่วมทุนที่อาจไม่ได้รับการอนุญาตในระบบเศรษฐกิจแบบปิดด้วย
เหตุที่ว่า การกระท าดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อสวัสดิการโดยรวมนั้น อาจได้รับการอนุญาตให้ท าได้ในระบบ
เศรษฐกิจแบบเปิด เนื่องจากผลเสียต่อสวัสดิการนั้นสามารถส่งออกไปภายนอก (ย้ายไปให้ชาวต่างชาติ) ใน
สัดส่วนที่มากเป็นนัยส าคัญได้46 บนการสันนิษฐานว่าการเพ่ิมสวัสดิการโดยรวมให้สูงสุดนั้นเป็นจุดประสงค์ของ

                                                           
44 Brendan Sweeney, “ Combating Foreign Anti- Competitive Conduct:  What Role for Extraterritorialism?” , 
(2007) 8 Melbourne Journal of International Law 1. 
45 John B Taylor, Principles of Microeconomics (3rd edn 2000), 227. 
46 Alan O Sykes, ‘ Externalities in Open Economy Antitrust and Their Implications for International 
Competition Policy’ (1999) 23 Harvard Journal of Law and Public Policy 89, 92–3. ในทางทฤษฎี ข้อสันนิษฐาน
นี้อาจเป็นจริงไม่ว่าผู้ก าหนดนโยบายจะปฏิบัติตามทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ตาม โดยตาม
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นโยบายการแข่งขันทางการค้า อาจกล่าวได้ว่า ไม่เป็นจริงเสมอไปที่โลกซึ่งใช้ระบบการแข่งขันภายในประเทศ
จะท าให้เกิดผลดีที่สุดต่อสวัสดิการในระดับโลก เนื่องจากผู้ก าหนดนโยบายภายในประเทศจะให้ความส าคัญกับ
ผลประโยชน์ของชาติมากกว่าสวัสดิการในระดับโลก47 ซึ่งในโลกที่ปราศจากสิทธิสภาพนอกอาณาเขต การ
แข่งขันมักจะถูกก ากับดูแลน้อยเกินไปเมื่อมองจากมุมมองของสวัสดิการในระดับโลก48   

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่มีข้อตกลงการแข่งขันทางการค้าในระดับโลกหรือการร้องขอโดยความ
ร่วมมือทางความสัมพันธ์ฉันท์มิตร (positive comity request) นั้นยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เมื่อรัฐ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขันและตามมาด้วยการสูญเสียสวัสดิการจากการกระท าต่อต้านการแข่งขันที่
เกิดขึ้นในต่างประเทศ (เช่น การตกลงราคาร่วมกัน (price fixing cartel) ในต่างประเทศ หรือพฤติกรรมการ
จัดจ าหน่ายที่ต่อต้านการแข่งขันในต่างประเทศ) รัฐย่อมได้รับประโยชน์จากการใช้กฎหมายของตนนอกอาณา
เขต เนื่องจากหากเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งคือการไม่บังคับใช้กฎหมายนอกอาณาเขต จะเป็นการยอมรับการ
สูญเสียดังกล่าว49  

หากประเทศไทยบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้านอกอาณาเขต ประเทศไทยจะได้เปรียบใน
การก าหนดกฎข้อบังคับทั้งที่เป็นสารบัญญัติและการเยียวยาที่จะน าไปบังคับใช้ การมีอิสระในการตัดสินนี้มี
ความส าคัญเนื่องจากแต่ละรัฐมีเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกันออกไปอย่างมากในการก าหนดรูปแบบของกฎ
ข้อบังคับเก่ียวกับการแข่งขันทางการค้าท่ีเหมาะสมที่สุด ซึ่งรวมถึงข้อจ ากัดในแนวดิ่ง (vertical restraint) การ

                                                           

ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะนั้น ผู้ก าหนดนโยบายจะกระท าการอย่างมีเหตุผล หรือในลักษณะที่เป็นการแสวงหาอรรถประโยชน์
ให้กับตนเอง (rational or self-interested manner) ดังนั้น การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับกลุ่มที่สามารถแสวงหาผลประโยชน์
ทางด้านการเมือง การเงิน และผลประโยชน์ส่วนตนอื่น ๆ ให้กับผู้ก าหนดนโยบายได้สงูที่สุด ซึ่งโดยปกติแล้ว กลุ่มนี้จะเป็นกลุม่
ที่มีต้นทุนขององค์กรต่ าที่สุด โดยในกรณีส่วนใหญ่จะเป็นผลประโยชน์ในท้องถิ่น ซึ่งคือผลประโยชน์ของผู้ผลิต อันเป็นที่สนใจ
ของผู้ออกกฎหมายและก าหนดนโยบายการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่า
ผลประโยชน์ในต่างประเทศหรือระหว่างประเทศอาจครอบง าการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีขนาดเล็กและมี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจน้อยกว่า พร้อมถึงมีสถาบันทางการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย 
47 Eleanor Fox, “Global Markets, National Law, and the Regulation of Business: A View from the Top,” (2001) 
75 St John’s Law Review 383, 39. 
48 ดู Andrew Guzman, “Is International Antitrust Possible?” (1998) 73 New York University Law Review 1501, 
1527; William S Dodge, “ Extraterritoriality and Conflict- of- Laws Theory:  An Argument for Judicial 
Unilateralism,” (1998)  39 Harvard International Law Journal 101, 152–8; ดู เพิ่ ม เติม  William S Dodge, ‘An 
Economic Defense of Concurrent Antitrust Jurisdiction’ (2003) 38 Texas International Law Journal 27, 30–
5. 
49 Andrew Guzman, “ Is International Antitrust Possible?” (1998)  73 New York University Law Review 1501, 
1502. 
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กระท าของหน่วยธุรกิจเดียวกัน (single firm conduct) และการควบรวมกิจการ50 หากดูอย่างผิวเผิน ตัว
บทบัญญัติในกฎข้อบังคับการแข่งขันทางการค้าของแต่ละรัฐอาจดูคล้ายคลึงหรือแม้กระทั่งเหมือนกัน แต่การ
บังคับใช้อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละเขตอ านาจศาล ในกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามีแนวโน้มการใช้
มาตรฐานที่ มีลักษณะปลายเปิดและมีความยืดหยุ่น เช่น ค าว่า ‘การมีอ านาจเหนือตลาด’ (market 
dominance) ‘อ านาจตลาด’ (market power) และ ‘การลดการแข่งขันเป็นอย่างมาก’ (substantial 
lessening of competition) เพ่ิมมากขึ้น โดยมาตรฐานเหล่านี้อาศัยแนวคิด เช่น ‘ตลาด และ ‘การแข่งขัน’ 
ซึ่งเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นค าที่เปิดกว้างต่อการให้ค านิยามและการน าไปใช้ที่แตกต่างกันออกไป51 เมื่อไม่มี
ความหมายที่ตายตัวหรือที่เป็นสากล การตีความมาตรฐานในกฎหมายจึงมีความเปิดกว้างโดยขึ้นอยู่กับปัจจัย
ทางวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจตามแต่ละท้องถิ่น สิทธิสภาพนอกอาณาเขตจะช่วยลดความไม่แน่นอน
บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบผลกระทบต่อการแข่งขัน เนื่องจากรัฐจะมีบรรทัดฐานเดิมเป็นแนวทางใน
การตีความ ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาการตีความที่ซับซ้อนและละเอียดส าหรับบทบัญญัติใน 
Sherman Act ที่ใช้ค ากว้าง ๆ ตลอดระยะเวลากว่า 100 ปี52 ซึ่งหากมีการร่างกฎข้อบังคับการแข่งขันทาง
การค้าระดับโลกใหม่ตั้งแต่ต้น กฎข้อบังคับนั้น ๆ จะขาดแง่มุมทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว 

เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้านอกอาณาเขต ประเทศไทยจะสามารถใช้
กระบวนการของตนเองได้ การตัดสินว่าจะบังคับใช้หรือไม่นั้นจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบตุลาการหรือหน่วยงาน
ของรัฐ เนื่องจากทั้งสองภาคส่วนจะได้ท าการตัดสินใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน ซึ่งลักษณะที่การ
ตัดสินใจร่วมกันนี้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละเขตอ านาจศาลโดยขึ้นอยู่กับลักษณะตามรัฐธรรมนูญ 
ประวัติศาสตร์ และสังคมในแต่ละท้องถิ่น53 ตัวอย่างเช่น ในระบบการบังคับใช้กฎการต่อต้านการผูกขาดของ

                                                           
50 ส าหรับภาพรวมของระบบการแข่งขัน ดู Jürgen Basedow (ed), Limits and Control of Competition with a View 
to International Harmonization (2002). 
51 John Duns, Mark Davison and Caron Beaton-Wells, Competition Law: Cases and Materials (2nd ed, 2006) 
40. 
52 ดู ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  William Kovacic, ‘ The Modern Evolution of US Competition Policy Enforcement Norms’ 
(2003) 71 Antitrust Law Journal 377. 
53 ประเด็นนี้ไม่สามารถใช้ส าหรับทุกระบบการแข่งขันได้ ตัวอย่างเช่น ส าหรับรัฐในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจ
แบบรวมศูนย์ไปสู่เศรษฐกิจแบบตลาดโดยอาศัยแบบอย่างของตะวันตกที่ไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญ
หรือสังคมในท้องถิ่น ซึ่งประเด็นเรื่องที่ไม่มีเหตุในการใช้นี้สามารถเห็นได้จาก: ดูตัวอย่างเช่น Michael Egge ที่อ้างถึงตัวอย่าง
การผดุงราคาขายต่อในบางประเทศในยุโรปตะวันออกที่เพิ่งเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย: “The 
Harmonization of Competition Laws Worldwide,” (2001)  2 Richmond Journal of Global Law and Business 
93, 95. Egge ได้กล่าวไว้ว่า แม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้มีการผดุงราคาขายต่อ หน่วยงานก ากับดูแลของประเทศบางแห่งก็
ห้ามการกระท าน้ีเพียงเพราะเป็นเรื่องของค าสั่งในทางระบบราชการ (bureaucratic fiat). 
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สหรัฐอเมริกานั้นได้อาศัยการด าเนินการผ่านกระบวนการยุติธรรมตามปกติจากภาคเอกชนเป็นส่วนมาก54 ซึ่ง
หน่วยงานการต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐอเมริกาไม่ได้ถูกมองว่าจะต้องแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดใน
การบังคับใช้กฎต่าง ๆ เป็นผลให้หน่วยงานของสหรัฐอเมริกามักจะมีอ านาจน้อยกว่าหน่วยงานลักษณะเดียวกัน
ในประเทศอ่ืน ๆ โดยอาจมีข้อยกเว้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ55 ระบบการบังคับใช้กฎการ
ต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐอเมริกาสะท้อนให้เห็นถึงความชอบโดยทั่วไปของสหรัฐอเมริกาในการให้
ความส าคัญต่อการรับผิดชอบส่วนบุคคลและการจ ากัดอ านาจส่วนกลางอย่างไม่ต้องสงสัย 56 ในทางกลับกัน 
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย (กขค.) เช่นเดียวกับคณะกรรมาธิการยุโรปและ JFTC 
นั้นท าหน้าที่กึ่งตุลาการซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการก าหนดแนวทางการใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
และในขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่ร่วมกับศาลปกครองไปด้วย57  

นอกจากรัฐจะได้รับประโยชน์จากการใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของตนนอกอาณาเขตแล้ว รัฐ
อ่ืน ๆ ยังจะได้รับผลกระทบต่อเนื่อง (flow-on effects) ที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐที่ได้ใช้กฎหมายของตน 
ตัวอย่างเช่น หากสหรัฐอเมริกาใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดกับการกระท าร่วมกันอันเป็นการผูกขาด หรือลด
การแข่งขัน หรือจ ากัดการแข่งขันในตลาดโลก (international cartels) และเป็นเหตุให้การกระท าร่วมกันนั้น
จะยุติลง รัฐอ่ืน ๆ ย่อมจะได้รับประโยชน์จากการบังคับใช้กฎหมายโดยสหรัฐอเมริกาโดยไม่เสียต้นทุนใด ๆ 
(free ride) การได้รับประโยชน์โดยไม่เสียต้นทุนเช่นนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศที่มีการพัฒนาน้อยกว่า 
ซึ่งหลายแห่งยังไม่มีกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่ใช้งานได้จริง หรือมีข้อจ ากัดด้านความสามารถในการ
บังคับใช้กฎหมายเป็นอย่างมาก58 

แม้อาจมีปัญหาในเรื่องของอ านาจอธิปไตย การได้รับประโยชน์โดยไม่เสียต้นทุนเป็นข้อเสนอที่
น่าสนใจแม้กระทั่งในกรณีที่บริษัทหนึ่งแห่งหรือหลายบริษัทตั้งอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา เช่น ในกรณีที่
ผู้กระท าเป็นบริษัทในเครือของกิจการข้ามชาติ ซึ่งมีหลักฐานสนับสนุนมุมมองที่ว่าการจัดการกั บการตกลง
                                                           
54 Michael Pryles, Jeff Waincymer and Martin Davies, International Trade Law: Commentary and Materials 
(2nd edn 2004) 480. 
55 ดูโดยทั่วไปได้ใน Daniel Gifford, “The Jurisprudence of Antitrust” (1995) 48 Southern Methodist University 
Law Review 1677 (มีการอภิปรายปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อหลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ผูกขาด). 
56 ดูตัวอย่างเช่น Robert Pitofsky, “The Political Content of Antitrust” (1979) 127 University of Pennsylvania 
Law Review 1051, 1056; William H Page, “Ideological Conflict and the Origins of Antitrust Policy” (1991) 66 
Tulane Law Review 1.  See also Wolfgang Pape, “Socio-Cultural Differences and International Competition 
Law” (1999) 5 European Law Journal 438, 445 (มีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายการแข่งขัน
ของสหรัฐอเมริกาและยุโรปไว้โดยย่อ). 
57 พระราชบัญญัติการเเข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มาตรา 17, 52, 60, 62, 85. 
58 Bruno Zanettin, Cooperation between Antitrust Agencies at the International Level (2002), 223. 
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ร่วมกันระหว่างประเทศ ( international cartel) โดยประเทศอุตสาหกรรมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้ส่ง
ผลกระทบล้นไหล (spill-over effects) ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศก าลังพัฒนา59 

ภายใต้รูปแบบเศรษฐกิจที่มีการควบคุมการแข่งขัน บริษัทต่าง ๆ จะมองหากฎหมายที่ท าให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจ ดังนั้น จากรูปแบบดังกล่าวบริษัทต่าง  ๆ จะชอบกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้าที่เพ่ิมผลก าไรของผู้ผลิตมากที่สุด (กฎหมายส่งเสริมการผูกขาด (pro-monopoly 
laws)) มากกว่ากฎหมายการแข่งขันที่เพ่ิมสวัสดิการผู้บริโภคให้สูงสุดที่สุด (กฎหมายสนับสนุนการแข่งขัน 
(pro-competitive laws))60 ในแง่สวัสดิการ ระบบที่อนุญาตให้บริษัทสามารถเลือกกฎหมายการแข่งขันทาง
การค้าที่จะบังคับใช้กับตนนั้นย่อมท าให้ไม่สามารถบรรลุผลดีที่สุดได้61 

การมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตจะท าให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถป้องกันตนเองจากกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าที่มีประสิทธิภาพเพียงด้วยการย้ายการกระท าต่อต้านการแข่งขันไปยังประเทศที่กฎหมาย
การแข่งขันทางการค้านั้นไม่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าการปรับใช้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตอาจแตกต่างกันไป
ตามแต่ละประเทศ การมีอยู่ของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตท าให้บริษัทต่าง ๆ ไม่สามารถแน่ใจได้ว่าพวกเขาจะ
ไม่ตกอยู่ในใต้การบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าภายในเขตแดนของต่างประเทศ แม้ประเทศนั้นจะ
ไม่มีหรือขาดการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า62 กล่าวคือ สิทธิสภาพนอกอาณาเขตจ ากัดโอกาสที่
รัฐจะแข่งกันเพ่ือสร้างมาตรฐานการแข่งขันที่ต่ ากว่าที่ควรเพ่ือวัตถุประสงค์ในการดึงดูดการลงทุน ธุรกิจ หรือ
การค้าจากต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาข้อสังเกตนี้อย่างระมัดระวังเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานยืนยันความเชื่อมโยง
ที่ชัดเจนระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า63 บริษัทมีแนวโน้มที่จะ

                                                           
59 ดูภาพรวมได้จาก OECD, Hard Core Cartels (2000) 1; International Competition Policy Advisory Committee 
( ICPAC)  Report, 163– 200, Annex 4- A.  See also Simon Evenett, Margaret Levenstein and Valerie Suslow, 
“International Cartel Enforcement: Lessons from the 1990s” (2001) 24 World Economy 1221, 1237–8. 
60 Jürgen Basedow, “ International Antitrust:  From Extraterritorial Application to Harmonization” (2000)  60 
Louisiana Law Review 1037, 1045–6. ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่จริงว่าบริษัทมุ่งที่จะเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นหรือมูลค่าของการ
บริหารให้สูงท่ีสุด.  
61 Paul Stephan, “ Against International Cooperation”  in Michael S Greve and Richard Epstein ( eds) , 
Competition Laws in Conflict: Antitrust Jurisdiction in the Global Economy (2004) 66, 85. 
62 ดู Andrew Guzman, ‘Antitrust and International Regulatory Federalism’ (2001) 76 New York University Law 
Review 1142, 1149. 
63 ส าหรับการอภิปรายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนจากต่างประเทศและระบบการแข่งขัน ดู Kevin Kennedy, 
‘ Foreign Direct Investment and Competition Policy at the World Trade Organization’  ( 2001)  33 George 
Washington International Law Review 585, 595– 9.  See also Eleanor Fox, ‘ Antitrust and Regulatory 
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ได้รับอิทธิพลจากนโยบายภาษีและการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล เงินอุดหนุน และอุปสรรคทางภาษีมากกว่า 64 
นอกจากนี้ ระบบการแข่งขันที่มีการผ่อนปรนสามารถเป็นดาบสองคมได้ เนื่องจากแม้ว่านักลงทุนจะสามารถ
กระท าการต่อต้านการแข่งขันทางการค้าได้ นักลงทุนเหล่านี้จะไม่ได้รับการปกป้องเมื่อตกเป็นผู้ถูกกระท าหรือ
ได้รับผลร้ายจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนเช่นเดียวกัน65 

1.3.1 ข้อจ ากัดของลัทธิสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (Limits of Extraterritorialism) 

 โดยทั่วไปแล้วกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้ามักจะถูกผลักดันจากความกังวล
ภายในประเทศ ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของระบบการแข่งขันส่วนใหญ่คือการเพ่ิมสวัสดิการภายในประเทศ 
แม้แต่ลัทธิสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็ยังคงให้ความส าคัญกับผลที่จะได้รับภายในประเทศนั้น ๆ เป็นหลัก66 ซึ่ง
หมายความว่า ปัญหาการขาดดุลของสวัสดิการในระดับโลกที่เป็นผลมาจากการกระท าต่อต้านการแข่งขัน
ระหว่างประเทศนั้นจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์แม้ว่าจะมีการใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้านอก
อาณาเขตก็ตาม 

บนข้อสันนิษฐานว่ารัฐสามารถใช้กฎหมายของตนนอกอาณาเขตได้ ประเทศที่เป็นผู้น าเข้าสุทธิ (net-
import countries) มักมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจกับการก ากับดูแลผู้ผลิตในต่างประเทศที่สามารถสร้าง
ผลกระทบร้ายแรงต่อผู้บริโภคในประเทศ (ในรูปแบบของราคาสินค้าเหนือระดับที่เหมาะสมจะแข่งขันในตลาด 
(supra-competitive price)) จากการกระท าต่าง ๆ ของพวกเขาได้ ดังนั้น ประเทศผู้น าเข้าสุทธิจึงมีแรงจูงใจ
ที่จะบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่มีความเข้มงวด เนื่องจากการสูญเสียส่วนเกินของผู้บริโภค (loss 
in consumer surplus) ซึ่งเป็นผลกระทบจากอ านาจตลาดที่เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้าที่อ่อนแอนั้นไม่สามารถชดเชยได้ด้วยส่วนเกินของผู้ผลิตที่เพ่ิมขึ้น ในทางกลับกัน ประเทศผู้ส่งออก
สุทธิ (net-export countries) มักจะไม่กังวลเกี่ยวกับส่วนเกินของผู้บริโภค และโดยส่วนมากมีแนวโน้มที่จะ
สนับสนุนกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่อ่อนแอ เนื่องจากส าหรับประเทศผู้ส่งออกสุทธินั้น การเพ่ิมขึ้นของ

                                                           

Federalism: Races Up, Down and Sideways’ (2000) 75 New York University Law Review, 1795–7, ซึ่งได้โต้เถียง
ว่า อาจมีเพียงไม่กี่กรณีเท่านั้นท่ีรัฐจะใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เข้มงวดในการดึงดูดการลงทุน. 
64 ปัจจัยที่ก าหนดระดับและที่ตั้งของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั้นซับซ้อนเป็นอย่างมาก รายงานการศึกษาส่วนใหญ่
ช้ีให้เห็นถึงบทบาทของปัจจัยความพร้อมของการผลิต (factor endowments) ระดับทักษะของแรงงาน และขนาดของตลาด
ว่ามีความส าคัญ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากท่ีได้กล่าวมา อย่างเช่นแรงจูงใจท่ีรัฐบาลมีให้และโครงสร้างทางกฎหมาย 
ก็มีบทบาทบางส่วนเช่นกัน แต่ก็ควรระวังไม่ให้กล่าวถึงบทบาทนี้อย่างเกินจริง. 
65 Brendan Sweeney, “ Combating Foreign Anti- Competitive Conduct:  What Role for Extraterritorialism?” , 
(2007) 8 Melbourne Journal of International Law 1. 
66 เพิ่งอ้าง. 
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ส่วนเกินของผู้ผลิตที่เกิดจากกฎหมายการแข่งขันที่อ่อนแอจะมีค่ามากกว่าการสูญเสียส่วนเกินของผู้บริโภค
เนื่องจากการสูญเสียเหล่านี้กระจายไปในหมู่ผู้บริโภคท่ัวโลก67 

รูปแบบของพฤติกรรมดังกล่าวสามารถพิจารณาลึกลงไปถึงระดับของตลาดย่อยในแต่ละประเทศได้
เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ประเทศที่ตลาดของสินค้าหรือบริการหนึ่ง ๆ ของตนที่มีสถานะเป็นผู้น าเข้าสุทธิย่อม
เข้มงวดกับการปรับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้านอกอาณาเขตในตลาดดังกล่าวมากกว่าในตลาดที่ตนมี
สถานะเป็นผู้ส่งออกสุทธิ ยิ่งไปกว่านั้นหากพิจารณาจากพฤติกรรมแวดล้อมอ่ืน ๆ อาทิ การอนุญาตให้มีการ
ร่วมกันจ ากัดการแข่งขันในสินค้าส่งออกของหลายประเทศ อาทิ Webb-Pomerene Act 1918 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่อนุญาตให้สมาคมการค้าหรือกลุ่มธุรกิจส่งออกสามารถมาขออนุญาตในการท าข้อตกลงจ ากัด
การแข่งขันกันในสินค้าที่ตนส่งออกได้ ซึ่งเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้าหากเป็นสินค้าที่จัด
จ าหน่ายในประเทศ เป็นต้น ท าให้เห็นได้ว่าประเทศต่าง ๆ นั้นมีแรงจูงใจในการบังคับใช้กฎหมายแข่งขัน
ทางการค้านอกราชอาณาจักรต่อเมื่อเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของตนเอง และอาจถึงขั้นยกเว้นการบังคับใช้
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของตน หากผลกระทบของการแข่งขันนั้นเกิดขึ้นในต่างประเทศเท่านั้น  

ในโลกที่สิทธิสภาพนอกอาณาเขตเป็นบรรทัดฐานที่ไม่มีกติการะหว่างประเทศเพ่ือแบ่งเขตอ านาจศาล
นั้น ผลที่ตามมาก็คือการแข่งขันมักจะถูกก ากับดูแลมากเกินไปเมื่อเทียบกับระดับที่เหมาะสมที่สุดของกฎ
ข้อบังคับที่จ าเป็นต่อการเพ่ิมสวัสดิการระดับโลกให้มากที่สุด ซึ่งนี่เป็นผลตามธรรมชาติที่ตามมาจากโลกที่ใช้
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต เนื่องจากกฎข้อบังคับเข้มงวดกว่าจะถูกใช้กับการกระท าในประเทศที่มีกฎหมายที่
เข้มงวดน้อยกว่า จนในที่จะกฎที่เข้มงวดที่สุดจะเป็นกฎที่ถูกใช้เป็นการทั่วไป68 ดังนั้น แม้สิทธิสภาพนอกอาณา
เขตจะช่วยท าให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพจ านวนมากจะถูกก ากับดูแลหรือระงับไม่ให้เกิดขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกัน กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพจ านวนมากก็อาจได้รับผลกระทบในทางลบด้วยเช่นเดียวกัน 

นอกจากนี้  ไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะมีความสามารถในการใช้กฎหมายภายนอกอาณาเขตได้  
ความสามารถดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างน้อยสองประการ ประการแรก คือ รัฐจะต้องมีความสามารถในการ
ออกค าพิพากษาที่มีความหมายนอกอาณาเขต เนื่องจากความยากยุ่งยากในการบังคับคดีในต่างประเทศ ปัจจัย
นี้มักจะขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบธุรกิจเป้าหมายในต่างประเทศมีสินทรัพย์ในท้องถิ่นที่สามารถบังคับคดีได้หรือไม่ 

                                                           
67 นี่คือค าอธิบายด้านเศรษฐศาสตร์ส าหรับการที่หลายประเทศได้ยกเว้นการร่วมกันก าหนดราคาเพื่อการส่งออกจากกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้าภายในประเทศท่ีส าหรับ การร่วมกันก าหนดราคาเพื่อการสง่ออกจะช่วยเพิ่มสวัสดิการของประเทศ เนื่อง
ส่วนเกินของผู้ผลิตที่เพิ่มขึ้นจะอยู่ภายในประเทศ ในขณะที่ส่วนเกินของสวัสดิการของผู้บริโภคที่ลดลงจะเกิดขึ้นใน
ต่างประเทศ: ดู Guzman, “Is International Antitrust Possible?? (1998) 73 New York University Law Review 1501, 
1534. 
68 ดู Guzman, “Choice of Law: New Foundations,” (2002) 90 Georgetown Law Journal 883, 906-9. 
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ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีเพียงเฉพาะประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่และพัฒนาแล้วเท่านั้นที่จะสามารถใช้วิธีนี้ได้ 69 
และประการที่สอง คือ รัฐจะต้องมีความสามารถในการรับมาตรการตอบโต้ (retaliatory measures) ใด ๆ ก็
ตามท่ีตนอาจได้รับจากท้ังรัฐหรือผู้ประกอบธุรกิจปลายทาง70 

นอกจากนั้น ลัทธิสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (extraterritorialism) ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องต้นทุนในการ
บังคับกฎหมายที่ซ้ าซ้อนจากการกระท าเดียวกัน ในทางตรงกันข้าม ลัทธินี้อาจเพ่ิมต้นทุนดังกล่าวด้วยการเพ่ิม
ความไม่แน่นอนของการใช้กฎข้อบังคับการแข่งขันทางการค้าภายในประเทศ ซึ่งเป็นการเพ่ิมต้นทุนในแต่ละ
ประเทศ (จากความไม่แน่นอนของกฎหมาย ซ่ึงกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือการด าเนินธุรกิจของผู้
ประกอบธุรกิจนั้น ๆ) ซึ่งจะไม่เกิดต้นทุนเหล่านี้ภายใต้ระบบระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการ
รายงานก่อนการควบรวมกิจการ ซึ่งขณะนี้มีมากกว่า 65 รัฐที่ก าหนดให้ต้องมีการแจ้งก่อนการควบรวม
กิจการ71 เช่นเดียวกับการกระท าทางธุรกิจอ่ืน ๆ72 

กิจการข้ามชาติต้องปรับกิจกรรมทางธุรกิจของตนให้เข้ากับข้อกังวลเฉพาะของแต่ละประเทศท่ีกิจการ
นั้น ๆ เข้าไปท าธุรกิจ ซึ่งหมายความว่าบริษัทจะต้องใช้โครงสร้างการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายเพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับการแข่งขันทางการค้าในแต่ละท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น กิจการข้ามชาติอาจปรับแนวปฏิบัติของตนใน
ประเทศ ก ให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นของประเทศนั้น อย่างไรก็ตาม การกระท าดังกล่าวไม่ได้ท าให้
กิจการหลุดพ้นจากด าเนินการโดยรัฐอ่ืน (ประเทศ ข) ที่อาจอ้างได้ว่า การกระท าจะถูกต้องตามกฎหมายใน
ประเทศ ก นั้นส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ ข จะเห็นได้ว่ายิ่งมีหลายรัฐใช้กฎหมายการแข่งขันทางการ
ค้านอกอาณาเขตมากขึ้นเท่าใด ความเสี่ยงต่อการถูกด าเนินการโดยระบบการก ากับดูแลที่กิจการข้ามชาติ
จะต้องเผชิญก็ยิ่งมากข้ึนตามไปด้วย ไม่ว่าจะในรัฐใดก็ตาม 
 
 
 
 
 

                                                           
69 Bruno Zanettin, Cooperation between Antitrust Agencies at the International Level (2002), 52. 
70 ดูตัวอย่างของการโต้ตอบของรัฐต่อ Re Uranium Antitrust Litigation; Westinghouse Electric Corporation v Rio 
Algom Ltd, 617 F 2d 1248 (7th Cir, 1980). 
71 ส าหรับประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการท ารายงานก่อนการควบรวมกิจการ ดู International Competition Policy Advisory 
Committee, Final Report to the Attorney-General and the Assistant Attorney-General for Antitrust (2000) , 
87–163. 
72 Roderick Meiklejohn, “An International Competition Policy: Do We Need It? Is It Feasible” (1999) 22 World 
Economy 1233, 1240. 



 

   
 

24 

ส่วนที่ 4 ระบบกฎข้อบังคับการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยในปัจจุบัน 

เหมาะกับสิทธสิภาพนอกอาณาเขตหรือไม่ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ระบบการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2542 (“พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2542”) การก ากับดูแลการแข่งขันทางการค้าในไทยนั้น
เป็นเรื่องที่มีเพียงหน่วยงานของรัฐเท่านั้นที่สามารถท าได้ และอยู่ในการดูแลของกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการดูแลการแข่งขันทางการค้าไม่ได้รับความส าคัญเพียงพอ
เนื่องจากกรมการค้าภายในมีหน้าที่ในความรับผิดชอบเป็นจ านวนมากอยู่แล้ว  ส่งผลให้มีการจัดสรรทรัพยากร
บุคคลและงบประมาณเพ่ือท าให้แน่ใจว่าจะมีการแข่งขันที่เป็นธรรมในระดับที่น้อย และยังมีการทับซ้อนกัน
และความขัดแย้งเกิดขึ้นในระหว่างการก ากับดูแลการแข่งขันให้เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจฝ่า ย
บริหารตามนโยบายของรัฐบาล73 

ต่อมา มีการเสนอพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 (“พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 
2560”) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการแข่งขันทางการค้าใหม่
ส าหรับประเทศไทย โดย พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 ไม่ได้เพียงแต่ใช้แทน พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2542 
เพียงเท่านั้น แต่พระราชบัญญัติใหม่ฉบับนี้ยังจัดตั้งหน่วยงานการแข่งขันที่เป็นอิสระ ซึ่งมีคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้า (กขค.) เป็นคณะกรรมการที่ท าการตัดสิน และมีส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า (สขค.) เป็นหน่วยงานรัฐที่ท าหน้าที่ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นและสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการฯ 

ในบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 ไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องความสามารถในการ
น าไปใช้นอกอาณาเขตโดยชัดแจ้ง (explicit extraterritoriality) แต่อย่างใด ซึ่งต่างจากประเทศอ่ืน ๆ เช่น 
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ซึ่งได้มีการใส่ประเด็นเรื่องเขตอ านาจศาลไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 นั้นไม่ได้ให้ค าตอบส าหรับค าถามที่ว่า การกระท าที่
เกิดขึ้นนอกประเทศไทยแต่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือเชิงพาณิชย์ภายในประเทศไทยจะอยู่ภายใต้การ
บังคับใช้ของ พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 หรือไม่ ประเด็นนี้จะมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อพิจารณาค า
นิยามในมาตรา 5 ของ พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 ท าให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะใช้  
พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 นอกอาณาเขตมากยิ่งขึ้นไปอีก 

“ธุรกิจ” และ “ผู้ประกอบธุรกิจ” ที่จะอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของ พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 นั้น
ถูกนิยามในลักษณะที่ค่อนข้างใช้ได้โดยทั่วไปและที่ไม่มีข้อบ่งชี้ใด ๆ เกี่ยวกับขอบเขตในทางอาณาเขตหรือ

                                                           
73 ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า, ความเป็นมาของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) จาก 
https://otcc.or.th/about-the-office-trade-competition-commission-otcc/ 
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สัญชาติปรากฏให้เห็น เพ่ือให้เห็นภาพ ภายใต้มาตรา 5 ของ พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 นั้น “ธุรกิจ” 
หมายความว่า “กิจการอันด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางการค้าในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
การเงิน การประกันภัย และการบริการ และให้หมายความรวมถึงกิจการอ่ืนตามที่ก าหนด โดยกฎกระทรวง” 
และภายใต้มาตราเดียวกัน “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า “ผู้จ าหน่าย ผู้ผลิตเพ่ือจ าหน่าย ผู้สั่งหรือน าเข้า
มาในราชอาณาจักร เพ่ือจ าหน่าย ผู้ซื้อเพ่ือผลิตหรือจ าหน่ายต่อซ่ึงสินค้า หรือผู้ให้บริการในธุรกิจ” 

ความคลุมเครือเช่นนี้สามารถตีความได้สองลักษณะ ประการแรก เนื่องจากค านิยามไม่ได้ปฏิเสธอย่าง
ชัดแจ้งว่าชาวต่างชาติหรือการกระท าในต่างประเทศไม่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของ  พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 
2560 จึงท าให้อาจเป็นที่เข้าใจได้ว่าสามารถน า พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 ไปบังคับใช้กับการกระท าที่
เกิดขึ้นนอกประเทศไทยซึ่งมีผลเป็นการลดการแข่งขันภายในประเทศไทย ดังนั้น การตีความ พ.ร.บ.การ
แข่งขันฯ พ.ศ. 2560 ในลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานการแข่งขันของประเทศไทยได้อาศัยหลัก
ผลกระทบ (effects doctrine) ในการบังคับใช้ พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 นอกอาณาเขต การตีความที่
ยืดหยุ่นเช่นนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นความตั้งใจหลักของผู้ร่าง 
นอกจากนี้ การจัดตั้งส านักงานการต่างประเทศของสขค. เองยังตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ  พ.ร.บ.การ
แข่งขันฯ พ.ศ. 2560 เพ่ือแก้ไขผลร้ายที่เกิดขึ้นกับการแข่งขันข้ามพรมแดน74 

อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจไม่สอดคล้องกับการตีความกฎหมายไทยโดยทั่วไปซึ่งยึดหลักดินแดนเป็นหลัก 
กฎหมายที่ตราในประเทศไทยจะมีผลบังคับใช้กับการกระท าที่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตของประเทศไทยเพียง
เท่านั้น กล่าวคือ ‘หลักดินแดน’ เป็นกฎ ในขณะที่ ‘สิทธิสภาพนอกอาณาเขต’ นั้นเป็นข้อยกเว้น และเพ่ือท า
ให้ข้อยกเว้นเป็นที่ยอมรับ สถานการณ์ที่จะท าให้ได้รับการยกเว้นจากกฎทั่วไปนั้นจะต้องมีการก าหนดไว้ใน
กฎหมายอย่างชัดแจ้ง ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในกฎหมายอ่ืน ๆ ของประเทศไทย เช่น มาตรา 4 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติกฎ ‘ดินแดน’ (territorial rule) ไว้ว่า “ผู้ใดกระท าความผิดในราชอาณาจักร ต้อง
รับโทษตามกฎหมาย” และในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่สะท้อนถึงการยอมรับหลัก
เขตอ านาจทางดินแดนที่เป็นภาวะวิสัย (objective territoriality) ซึ่งบัญญตัิไว้ว่า:  

“ความผิดใดที่การกระท าแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระท าในราชอาณาจักรก็ดี ผลแห่งการกระท าเกิด
ในราชอาณาจักรโดยผู้กระท าประสงค์ให้ผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร หรือ โดยลักษณะแห่งการกระท า 
ผลที่เกิดขึ้นนั้นควรเกิดในราชอาณาจักรหรือย่อมจะเล็งเห็นได้ว่าผลนั้น จะเกิดในราชอาณาจักรก็ดี ให้
ถือว่าความผิดนั้นได้กระท าในราชอาณาจักร” 

ในขณะเดียวกัน ความผิดซึ่งกระท าโดยสมบูรณ์นอกประเทศไทยแล้วจะสามารถลงโทษในประเทศ
ไทยได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 7 และ 8 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ตัวอย่างเช่น 

                                                           
74 สัมภาษณ์ส านักงานการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า. 
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เงื่อนไขข้อหนึ่งระบุไว้ว่า หากการกระท าในต่างประเทศเป็นความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงสกุลเงินตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 240 แห่งประมวลกฎหมายอาญา75  ผู้กระท าความผิดสามารถถูกด าเนินคดีและลงโทษใน
ประเทศไทยได้ แม้ว่าการกระท าทั้งหมดจะเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็ตาม แม้ว่ามาตรฐานการตีความที่ยกมา
จะถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในบริบทของความผิดทางอาญาซึ่งอาจใช้เกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าการละเมิดกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้า ตามกฎทั่วไปแล้ว การบังคับใช้กฎหมายนอกอาณาเขตคือข้อยกเว้นซึ่งกฎหมายจะต้อง
บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง 

ด้วยเหตุนี้จึงน าไปสู่แนวทางที่สองในการตีความขอบเขตการบังคับใช้ ( territorial scope) ของ 
พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นที่ยอมรับในบุคลากรหมู่มากของฝ่ายกฎหมายของสขค.
และคณะกรรมการกฤษฎีกา76 เนื่องจากการใช้กฎหมายภายในนอกอาณาเขตเป็นข้อยกเว้นจากกฎที่ว่า
กฎหมายของรัฐจะบังคับใช้ได้ภายในเขตแดนของตน การหาจุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเขตอ านาจศาล
ที่ขัดแย้งกัน (clashing jurisdictional interest) จึงจะเกิดขึ้นได้โดยการท าให้มั่นใจว่ากฎหมายจะถูกน าไปใช้
นอกอาณาเขตได้เฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือป้องกันการกระท าโดยเจตนาให้มีผลเป็นการลดการแข่งขัน
อย่างเป็นวงกว้างภายในเขตอ านาจศาลนั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจโดยทั่วไปว่า สิทธิสภาพนอกอาณาเขตนั้น
จ าเป็นต้องมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย ดังนั้น เมื่อค านิยามต่าง ๆ ไม่ได้รวมถึงธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ 
หรือการกระท าที่เกิดขึ้น ‘นอกประเทศไทย’ ไว้โดยชัดแจ้ง จึงมีความเห็นทางหนึ่งว่าควรสันนิษฐานเบื้องต้นได้
ว่า พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือควบคุมการกระท าของธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจ
ภายในประเทศไทย77  

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในหมวด 3 ของ พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 ว่าด้วยการป้องกันการ
ผูกขาดและการค้าไม่เป็นธรรม ได้มีการก าหนดข้อห้ามการกระท าต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการผูกขาดและการค้าที่
ไม่เป็นธรรม ดังต่อไปนี้ มาตรา 50 (การใช้อ านาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม) มาตรา 51 (การควบรวม
กิจการ) มาตรา 54 และ 55 (การตกลงร่วมกัน ผูกขาด ลด และจ ากัดการแข่งขัน) มาตรา 57 (การปฏิบัติทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรม) และมาตรา 58 (การตกลงร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศอย่างไม่มีเหตุผลอัน
สมควร) เมื่อพิจารณามาตรา 58 ใน พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 256078 ที่กล่าวถึงการกระท าของผู้ประกอบ
ธุรกิจในประเทศร่วมกับต่างประเทศโดยเฉพาะนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจว่า กรณีดังกล่าวมีการแยกระบุโดยใช้ค าว่า
ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศและผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศเป็นการเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจตีความได้ว่าหากไม่มี
                                                           
75 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 7 วรรคสอง. 
76 สัมภาษณ์ส านักงานการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า. 
77 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า. 
78 พระราชบัญญัติการเเข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560  มาตรา 58 ระบุว่า 

ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศท านิติกรรมหรือสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศอย่างไม่มีเหตุผลอัน
สมควร อันก่อให้เกิดพฤติกรรมการผูกขาดหรือจ ากัดการค้าอย่างไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
เศรษฐกิจและผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยรวม 
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การแยกดังกล่าวก็ย่อมหมายความว่าผู้ประกอบธุรกิจในมาตราอ่ืน ๆ นั้นรวมถึงทั้งสองกรณี แม้จะมีผู้เห็นว่า
อาจตีความว่า บทบัญญัติอ่ืน ๆ ที่เหลือเหล่านั้นที่ไม่ได้กล่าวถึงผู้ประกอบธุรกิจหรือกระท าในต่างประเทศอย่าง
ชัดแจ้งนั้นจะสามารถใช้บังคับได้เฉพาะภายในเขตแดนของประเทศไทยเท่านั้นตามเหตุผลเรื่องหลักดินแดนที่
ได้กล่าวในเบื้องต้นก็ตาม 

อย่างไรก็ดี หากในทางปฏิบัติมีการตีความว่า พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 มุ่งเน้นที่จะควบคุมการ
กระท าต่อต้านการแข่งขันภายในประเทศ โดยที่ไม่มีช่องว่างที่เปิดโอกาสให้มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตอย่างชัด
แจ้งนั้น จะท าให้เกิดปัญหาในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในบริบทของโลกปัจจุบันได้
หลายประการ อาทิ หากพิจารณาประกาศและแนวทางปฏิบัติที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า (กขค.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เก่ียวข้องกับมาตรา 5479 และ 5580 ของ พ.ร.บ.การแข่งขันฯ ห้ามมิ
                                                           
79 พระราชบัญญัติการเเข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560  มาตรา 54 ระบุว่า 

ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นท่ีแข่งขันในตลาดเดียวกัน กระท าการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด 
หรือลดการแข่งขัน หรือจ ากัดการแข่งขันในตลาดนั้นในลักษณะ อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดราคาซื้อหรือราคาขายหรือเงื่อนไขทางการค้าใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่ส่งผลต่อราคา
สินค้าหรือบริการ 

(2) จ ากัดปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะผลิต ซื้อ จ าหน่าย หรือบริการตามที่
ตกลงกัน 

(3) ก าหนดข้อตกลงหรือเง่ือนไขในลักษณะสมรู้กัน เพื่อให้ฝ่ายหนึ่งได้รับการประมูลหรือ ประกวดราคา
สินค้าหรือบริการ หรือเพื่อมิให้ฝ่ายหนึ่งเข้าแข่งขันราคาในการประมูลหรือประกวดราคาสินค้า หรือบริการ 

(4) ก าหนดแบ่งท้องที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะจ าหน่าย หรือลดการจ าหน่าย หรือซื้อสินค้า หรือ
บริการได้ในท้องที่น้ัน หรือก าหนดผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ผูป้ระกอบธุรกิจแต่ละรายจะจ าหน่ายหรอื ซื้อสินค้าหรือบริการได้ 
โดยผู้ประกอบธุรกิจอื่นจะไม่ซื้อหรือจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าหรือบริการนั้น 
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการกระท าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กัน ทางนโยบายหรือ
อ านาจสั่งการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

80  พระราชบัญญัติการเเข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560  มาตรา 55 ระบุว่า 
ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นกระท าการใด ๆ อันเป็น การผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือ
จ ากัดการแข่งขันในตลาดใดตลาดหนึ่งในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดเง่ือนไขตามที่ระบุไว้ในมาตรา 54 (1) (2) หรือ (4) ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่ มิใช่คู่แข่งขันใน
ตลาดเดียวกัน 

(2) ลดคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ต่ าลงกว่าที่เคยผลิตจ าหน่ายหรือให้บริการ 
(3) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดแต่ผู้เดียวเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการอย่างเดียวกัน หรือ

ประเภทเดียวกัน 
(4) ก าหนดเง่ือนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือการจ าหน่ายสินค้าหรือการบริการเพื่อให้ปฏิบั ติ 

ตามที่ตกลงกัน 
(5) ความตกลงร่วมกันในลักษณะอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
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ให้ผู้ประกอบธุรกิจท าข้อตกลงต่อต้านการแข่งขันในแนวราบและแนวดิ่ง (horizontal and vertical anti-
competitive agreement) นั้นแสดงให้เห็นประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ กขค. ได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการพิจารณาการกระท าร่วมกันของผู้ประกอบธุรกิจ อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจ ากัดการ
แข่งขันในตลาด พ.ศ. 256181 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาว่ามีการละเมิด พ.ร.บ.การแข่งขันฯ มาตรา 
54 หรือ 55 หรือไม ่

แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงข้อตกลงในแนวราบหรือแนวดิ่งที่ท าขึ้นในต่างประเทศแต่มี
ผลกระทบต่อตลาดไทย นอกจากนี้ แม้แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดว่าข้อตกลงการต่อต้านการแข่งขัน
จะต้องเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย แต่ก็ยังคงต้องใช้ค านิยามของ “ผู้ประกอบธุรกิจ” 
ตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 ซึ่งตีความได้ว่าสามารถบังคับใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบธุรกิจ
ภายในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น อาจมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตหากมีการตกลงร่วมกันในต่างประเทศ 
(foreign cartel arrangement) ที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อตลาดไทย ในกรณีดังกล่าว หน่วยงานการแข่งขัน
ของประเทศไทยจะต้องเลือกระหว่างการไม่ด าเนินการใด ๆ (และปล่อยให้ตลาดไทยรับความเสียหาย) หรือ
ด าเนินการโดยไม่มีทั้งเขตอ านาจศาลในเชิงอรรถคดีและในเชิงการบังคับตามกฎหมาย (subject-matter and 
enforcement jurisdiction) (และอาจเผชิญกับผลทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตามมา) 

ท่ามกลางความเป็นไปได้มากมาย ผู้เขียนจะขอน าเสนอสามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหาก 
พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 ยังคงถูกตีความว่าสามารถบังคับใช้ได้เฉพาะภายในประเทศไทยเพียงเท่านั้น 
และยังคงไม่มีฐานทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายนอกอาณาเขต 

สถานการณ์ที่ 1: บริษัท 1 และ บริษัท 2 ตั้งอยู่ในประเทศ ก และสกัดแร่ X ส่วนบริษัท 3 ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทยและสกัดแร่ X เช่นเดียวกัน บริษัท 3 มีศักยภาพท่ีจะสกัดและก็เป็นผู้สกัดเพ่ือสนองความ
ต้องการของแร่ X ทั้งหมดในประเทศไทย บริษัท 1 และบริษัท 2 เป็นผู้จ าหน่ายวัตถุดิบแร่ X ให้กับ
ประเทศทั่วโลกที่ไม่ใช่ประเทศไทย จากนั้น บริษัท 1 และบริษัท 2 ลดการขายแร่ X ตามข้อตกลง
ร่วมกัน ซึ่งท าให้ราคาแร่ X นอกประเทศไทยสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากราคาแร่ X นอกประเทศไทยที่
เพ่ิมขึ้น บริษัท 3 จึงเริ่มส่งออกแร่ X ซึ่งเป็นอุปทานของไทยเป็นจ านวนมาก และเนื่องจากไม่มีบริษัท
อ่ืนผลิตแร่มาทดแทนบริษัท 3 ในส่วนที่บริษัท 3 เดิมขายในประเทศไทยแต่ได้เปลี่ยนไปขายที่อ่ืน ใน
ที่สุดราคาแร่ X ในประเทศไทยก็เพ่ิมข้ึน82 

                                                           
81 คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า, แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการกระท าร่วมกันของผู้ประกอบธุรกิจอันเป็นการผูกขาด 
หรือลดการแข่ งขัน  หรือจ า กัดการแข่ งขันในตลาด พ.ศ .  2561, สามารถเข้ าถึ ง ได้ที่  https: / /otcc.or. th/wp-
content/uploads/2020/ 03/4article_20190606005333_4.pdf 
82 Joint Department of Justice and Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for International 
Enforcement and Cooperation (January 2017), p. 24, สามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.justice.gov/atr/ [ซึ่งต่อไป
ในเชิงอรรถน้ีเรียกว่า “DoJ/FTC International Guidelines”] 
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จากสถานการณ์ที่ 1 ข้างต้น การสมคบกันระหว่างบริษัท 1 และบริษัท 2 เพ่ือลดการขายแร่ X นอก
ประเทศไทยนั้นถือเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นในต่างประเทศทั้งหมด แต่มีผลกระทบต่อการค้าแร่ X ในประเทศ
ไทย ในประเทศที่มีการใช้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตในกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยเบื้องต้นแล้ว 
สถานการณ์นี้จะอยู่ในขอบเขตอ านาจศาลเนื่องจากการสมคบกันดังกล่างส่งผลกระทบท าให้ราคาขายแร่ X 
ภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น แต่หากตีความโดยเคร่งครัดว่าคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของไทยไม่
สามารถสืบสวนบริษัท 1 และ บริษัท 2 ได้เนื่องจากไม่มีเขตอ านาจเหนือกรณีนี้ ย่อมท าให้การบังคับคดีนั้นไม่
อาจเริ่มต้นขึ้นได้ เพราะอ านาจในการฟ้องคดีอาญานั้นเป็นของคณะกรรมการฯ ตามกฎหมาย 

สถานการณ์ที่ 2: บริษัท 1 และบริษัท 2 มีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศอัลฟ่า โดยที่พวกเขาเป็นผู้ผลิต
ส่วนประกอบ X ซึ่งเป็นชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ถูกน าไปใช้ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
บริษัท 1 และบริษัท 2 ตกลงร่วมกันที่จะขึ้นราคาส่วนประกอบ X ที่ขายให้กับผู้ประกอบผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป โดยผู้ประกอบประกอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีโรงงานในประเทศเบต้า ซึ่งน าส่วนประกอบ X มา
ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จรูปที่จ าหน่ายในประเทศไทย83    

ในสถานการณ์ที่ 2 บนสมมติฐานว่าบริษัท 1 และบริษัท 2 ไม่ได้ขายหรือส่งออกเพ่ือการส่งมอบ
ส่วนประกอบ X ในประเทศไทย การสมคบกันเพื่อก าหนดราคาของส่วนประกอบ X เป็นการกระท าท่ีเกี่ยวข้อง
กับการค้าในต่างประเทศทั้งหมด เนื่องจากเป็นการค้าระหว่างประเทศอัลฟ่าและเบต้า ดังนั้น การกระท าของ
พวกเขาจะภายในขอบเขตการบังคับใช้ของ พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 แม้ว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ตลาดไทยก็ตาม ในทางกลับกัน หากประเทศสามารถที่จะอาศัยสิทธิสภาพนอกอาณาเขตได้ ซึ่งท าให้ประเทศ
เหล่านี้มีอ านาจมากข้ึนในการน ากฎหมายการแข่งขันของตนไปบังคับใช้กับบริษัท 1 และบริษัท 2 

สถานการณ์ที่ 3: บริษัท 1 และบริษัท 2 มีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศอัลฟ่าซึ่งผลิตวิดเจ็ต (widget) X 
ต่อมา บริษัท 1 และบริษัท 2 ตกลงที่จะก าหนดราคาวิดเจ็ต X ให้ที่สูงขึ้น โดยที่ทั้งสองบริษัทเป็น
ผู้ขายวิดเจ็ต X ให้กับลูกค้าทั่วโลกซึ่งรวมถึงในประเทศไทยด้วย84     

การสมคบกันระหว่างบริษัท 1 และบริษัท 2 ในการก าหนดราคาวิดเจ็ต X เป็นการกระท าที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจน าเข้าของประเทศไทย บนสมมติฐานว่าบริษัท 1 และบริษัท 2 ไม่มีบริษัทในเครือหรือตัวแทนใน
ประเทศไทย หน่วยงานการแข่งขันของไทยจะสืบสวนหรือบังคับใช้มาตรการใด ๆ กับบริษัท 1 และบริษัท 2 ได้
อย่างยากล าบากเนื่องจาก พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 ไม่ได้เปิดช่องให้สามารถบังคับใช้นอกอาณาเขตได้
มากนัก ทั้งนี้ พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 อาจบังคับใช้ได้หากมีผู้น าเข้าวิดเจ็ต X ในประเทศไทยที่มี
ข้อตกลงในการก าหนดราคาร่วมกับบริษัท 1 และบริษัท 2 อย่างไรก็ตาม ในกรณีนั้นจะมีเพียงผู้น าเข้าเท่านั้นที่
จะถูกสืบสวนกรณีต้องสงสัยว่าได้กระท าการละเมิด พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 58  (การตกลง

                                                           
83 DoJ/FTC International Guidelines, p. 22. 
84 DoJ/FTC International Guidelines, p. 20. 
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ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร) ในขณะที่บริษัท 1 และบริษัท 2 อาจสามารถ
หลบเลี่ยงจากความรับผิดหรือการตรวจสอบจากหน่วยงานการแข่งขันของไทยโดยที่ไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ 
หากพิจารณาข้อเท็จจริงที่ประเทศไทยนั้นยังไม่มีมาตรการนิรโทษกรรมหรือลดหย่อนโทษ (leniency 
programme) แล้ว โอกาสในการป้องกันหรือจับกุมการกระท าร่วมกันที่เข้าข่ายมาตรา 54 และ 55 ของ 
พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 นั้นย่อมลดต่ าลงอย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการในต่างประเทศ ซึ่ง พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 
ไม่ได้มีบทบัญญัติใด ๆ เกี่ยวกับกรณีเช่นนี้ แม้ว่าการควบรวมกิจการของบริษัทต่างชาติสามารถส่งผลกระทบ
ต่อตลาดไทยได้เป็นอย่างมาก ไม่น้อยไปกว่าการควบรวมกิจการในประเทศ โดยจะเห็นได้จากกรณีตัวอย่างเช่น 
การควบรวมกิจการของ Unilever/Best Foods ซึ่งเป็นการควบรวมกิจการของผู้ผลิตอาหารในยุโรปและ
อเมริกา การควบรวมกิจการได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องการ
ต่อต้านการแข่งขันในตลาดเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม หากการควบรวมกิจการเกิดขึ้นในวันนี้ กขค. จะมีอ านาจ
สืบสวน หรืออย่างน้อยก็สอบสวนหรือไม่ หาก กขค. สงสัยว่าการควบรวมกิจการจะท าให้การแข่งขันใน
ประเทศไทยลดลงอย่างมาก เพราะ พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 52 ไม่ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการ
ควบรวมกิจการในต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในประเทศไทย นอกจากนี้ แม้ว่า กขค. จะ
ตัดสินใจตรวจสอบการควบรวมกิจการ ก็อาจมีความเสี่ยงท าให้บริษัทเหล่านั้นย้ายออกจากตลาดไทยไปโดย
สิ้นเชิง ดังนั้น ผลกระทบเชิงลบต่อสวัสดิการในตลาดไทยที่เกิดจากการย้ายออกของบริษัทต่างชาติอาจมี
มากกว่าผลกระทบเชิงลบต่อสวัสดิการที่เกิดขึ้นหากบริษัทเหล่านั้นยังคงประกอบธุรกิจในเขตแดนของประเทศ
ไทย 

อีกกรณีหนึ่งที่น่าจะเป็นที่คุ้นเคยและเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่ก าลังการเติบโตนั้นคือ การควบ
รวมกิจการของ Grab/Uber ในปี ค.ศ. 201885 หลังจากที่ได้ประกาศว่าจะเข้าซื้อกิจการของ Uber ในทวีป
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Grab ได้น าบริการการใช้รถร่วมกัน (ridesharing) และการจัดส่งอาหารของ Uber ใน
ภูมิภาคนี้เข้ามารวมกับแพลตฟอร์มฟินเทค (fintech platform) และการขนส่งหลายรูปแบบที่ Grab มีอยู่แล้ว 
การควบรวมกิจการครั้งนี้คาดว่าจะเพ่ิมอ านาจตลาดของ Grab อย่างมหาศาล และส่งผลเชิงลบต่อสวัสดิการ
ของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม มีเพียงประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์เท่านั้นที่ประสบความส าเร็จในการก ากับการ
รวมกิจการของ Grab/Uber ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทยไม่มีข้อสรุปใด ๆ เกี่ยวกับการ
ควบรวมกิจการนี้ หาก พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 อนุญาตให้มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขต กขค. และ สขค. 
จะสามารถตรวจสอบธุรกรรมร่วมกันกับสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ได้ 

                                                           
85 Grab ( Press Release) , Grab Merges with Uber in Southeast Asia ( 26 March 2018) , 
https://www.grab.com/th/en/press/business/ 



 

   
 

31 

ซึ่งในกรณีการควบรวมกิจการของ Grab/Uber หน่วยงานก ากับดูแลการแข่งขัน และคุ้มครอง
ผู้บริโภคของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Competition and Consumer Commission of Singapore “CCCS”) 
พบว่าธุรกรรมดังกล่าวมีผลเป็นการลดการแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญในตลาดการให้บริการยานพาหนะผ่านทาง
แอปพลิเคชันในสิงคโปร์ ด้วยเหตุนี้ ทั้ง Grab และ Uber จึงถูกปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 13 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ 
นอกจากนี้ Grab ยังได้รับค าสั่งให้คงไว้ซึ่งขั้นตอนวิธี (algorithm) ที่ใช้ในการก าหนดราคาก่อนการควบรวม
กิจการและอัตราค่าคอมมิชชั่นของคนขับเพ่ือป้องกันไม่ให้ราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าบริการนั้นพุ่งสูงเกินไป 86 
ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว หากการตีความเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนั้นเป็นไปในเชิงที่ กขค. และ สขค. มี
อ านาจดังกล่าว หน่วยงานของประเทศไทยย่อมจะสามารถอาศัยข้อเท็จจริงและค าตัดสินของ CCCS เพ่ือช่วย
ในการสอบสวนธุรกรรมภายในประเทศไทยได้ 

หลังจากที่ได้พิจารณาแนวทางการตีความและสถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้ว สามารถสรุปได้ว่า 
การบังคับใช้ พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 นอกอาณาเขตนั้น ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เสียทีเดียวเนื่องจาก
ถ้อยค าที่ใช้ในบทบัญญัติมีลักษณะปลายเปิด ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนักที่จะจัดการกับพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน
ในต่างประเทศในกรณีที่ผู้กระท าผิดมีตัวตนตามกฎหมาย (legal presence) หรือสินทรัพย์อยู่ในประเทศไทย 
แต่กรณีที่โต้เถียงคือในกรณีที่ กขค. และ สขค. จ าเป็นต้องน าผู้กระท าผิดที่ไม่มีความสัมพันธ์ (nexus) กับ
ประเทศไทยเลยมาด าเนินการ เนื่องจากระบบการแข่งขันของไทยภายใต้  พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 ถือ
เป็นกฎข้อบังคับที่ค่อนข้างใหม่ จึงไม่น่าแปลกใจที่หน่วยงานการแข่งขันของไทยในขณะนี้จะเน้นไปที่ตลาด
ภายในประเทศมากกว่า อย่างไรก็ตาม มุมมองที่ขัดแย้งกันของการตีความระหว่างหน่วยงานการแข่งขันท าให้
เกิดข้อกังวลที่มีเหตุผล และควรที่จะได้รับการพิจารณาเพ่ือแก้ไขโดยเร็วที่สุด หากตัวบทกฎหมายเองไม่มีวิธีให้
สามารถใช้บังคับในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกระท านอกประเทศทั้งหมดซึ่งมีผลเป็นการลดการแข่งขันในตลาด
ไทย ความเสียหายจะเกิดกับตลาดไทยเป็นจ านวนมากโดยไม่มีกลไกการเยียวยาหรือการป้องกันที่ทันท่วงที  

 

 

 

 

 

                                                           
86 ดู Competition and Consumer Commission of Singapore (Media Release), Grab-Uber Merger: CCCS Imposes 
Directions on Parties to Restore Market Contestability and Penalties to Deter Anti-Competitive Mergers (24 
September 2018), https://www.cccs.gov.sg/media-and-consultation/newsroom/media-releases/grab-uber-
id-24-sept-18. 
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

สิทธิสภาพนอกอาณาเขตเป็นสิ่งที่อาจมีได้ยากในกรณีของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กและก าลัง
พัฒนา ประเทศเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงต่อผลกระทบภายนอกและการถ่ายทอดความมั่งคั่งในเชิงลบจาก
ผู้บริโภคไปยังผู้ผูกขาด (transfer of wealth) มากกว่าประเทศอ่ืน ๆ ความเสี่ยงนี้มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
ความบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการบังคับใช้ อ านาจนอกอาณาเขต และความร่วมมือ เนื่องจาก
ถือได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็ก และ/หรือก าลังพัฒนา ปัญหาหลักที่จะตามมาคือ 
ประเทศไทยแทบจะไม่สามารถใช้ค าขู่ที่น่าจะเป็นจริงเพ่ือห้ามการกระท าของบริษัทต่างชาติได้เลย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการกระท านั้นมีผลเชิงบวกในที่อ่ืน ซึ่งไม่ได้เกิดจากผลลบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพียงเท่านั้น 

ความส าคัญของข้อตกลงระหว่างประเทศนั้นเป็นทางเลือกที่ไม่ควรถูกมองข้าม87 การปรับระบบการ
บังคับใช้ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการกระท าต่อต้านการแข่งขันข้ามชาติจอาจสามารถช่วยแก้ไขจุดอ่อน
ต่าง ๆ ของระบบได้ ข้อเสนอแนะที่ได้เสนอในบทความนี้จึงค านึงถึงสภาพของระบบการแข่งขันของไทยใน
ปัจจุบันเป็นส าคัญ ตลอดจนข้อกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามปกติวิสัยซึ่งมีจ านวนมากอยู่แล้ว ข้อเสนอแนะน า
บางประการจึงอาจไม่ใช่แนวทางที่ต้องมีการเจรจาระหว่างประเทศ ซึ่งอาจท าให้เกิดความยุ่งยากโดยเฉพาะกับ
ประเทศท่ีมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากร88 ดังนั้นแม้ข้อเสนอเหล่านี้อาจไม่สามารถก าจัดช่องว่างของการบังคับใช้ที่มี
อยู่ให้หมดไป แต่การปรับระบบใหม่ท่ีเสนอนี้จะช่วยลดช่องว่างเหล่านั้นให้แคบลงอย่างมากเพ่ือสวัสดิการสูงสุด
ของระบบเศรษฐกิจไทย 

 

1.5.1 บทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 

ข้อเสนอแรก คือ จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโดยเริ่มต้นจาก พ.ร.บ.
การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 ให้ยอมรับการมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตอย่างชัดแจ้ง กล่าวคือ สิทธิสภาพนอกอาณา
เขตไม่ควรจะมาจากการสันนิษฐานเพียงเพราะว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้จ ากัดความเป็นไปได้ที่จะบังคับใช้
กฎหมายในกรณีที่ผู้กระท าผิดไม่ได้มีตัวตนอยู่ในประเทศไว้อย่างชัดแจ้ง ทางเลือกที่ดีกว่าคือการมีฐานเป็น
ตัวอักษรอย่างชัดแจ้งส าหรับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตใน พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 ดังที่ได้เห็นจาก
ประสบการณ์ของเขตอ านาจศาลหลัก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และสิงคโปร์  

ควรมีการเพ่ิมบทบัญญัติเพ่ือสร้างฐานทางกฎหมายส าหรับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทาง
ทางการค้าของไทยนอกอาณาเขต ซึ่งอย่างน้อยควรให้มีใน พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 บทบัญญัติที่ก าลัง
                                                           
87 ดู  Marek Martyniszyn, Competitive Harm Crossing Borders:  Regulatory Gaps and A Way Forward, Journal 
of Competition Law & Economics, 00(00), 1-22. 
88 สามมารถดูเรื่องนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความท้าทายดังกล่าวจาก Pierre Horna, Fighting Cross-Border Cartels: The 
Perspective of the Young and Small Competition Authorities (Bloomsbury, 2020). 
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เสนอนี้จะท าให้สามารถน าหลักผลกระทบ (effects doctrine) ซึ่งถูกใช้ในเขตอ านาจศาลหลายแห่งอย่าง
เข้มงวดมาใช้ได้ โดยร่างเบื้องต้นของบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตอาจระบุว่า: “แม้ว่ากิจกรรม
ใด ๆ จะเกิดขึ้นในต่างประเทศ หากกิจกรรมเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อตลาดภายในประเทศ ให้พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับได”้ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทราบว่าข้อก าหนดที่เสนอนี้เป็นเพียงแนวทางและไม่ได้พยายามออกแบบให้เป็น
ร่างกฎหมาย และเพ่ือไม่ให้มีความก ากวม การก าหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายนอก
อาณาเขตเพ่ิมเติมต่อจากแนวทางที่ได้เสนอไปเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากที่จะต้องท า89 ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้
เพียงข้อความว่า การกระท าในต่างประเทศท่ีสร้างผลกระทบต่อตลาดภายในประเทศในข้อก าหนดนั้น สามารถ
เสริมได้ว่า ผลกระทบดังกล่าวจะต้องเป็นผลกระทบ ‘โดยตรง เกิดขึ้นในวงกว้าง และสามารถเล็งเห็นได้ ’ 
(direct, substantial, and reasonably foreseeable) ต่อการค้าภายในประเทศไทย แม้ว่าบทบัญญัติเขต
อ านาจศาลในกฎหมายจะมีข้อจ ากัดเมื่อถูกน ามาใช้ในทางปฏิบัติ การมีบทบัญญัติเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณา
เขตอย่างชัดแจ้งนั้นจะช่วยจ ากัดขอบเขตและการตีความ พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 ที่อาจขัดแย้งกันได้
เมื่อต้องจัดการกับการกระท าต่อต้านการแข่งขันในต่างประเทศ 

นอกจากนี้ กขค. สามารถวางมาตรฐานที่ใช้ในการตัดสินโดยการออกแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการ
ตรวจจับ พิจารณา และประเมินว่าเป็นผลกระทบโดยตรง เกิดขึ้นในวงกว้าง และสามารถเล็งเห็นได้หรือไม่ 
เนื่องจากการพิจารณาเรื่องผลกระทบภายในประเทศไทยเป็นการสอบสวนที่เน้นข้อเท็จจริง ( fact-intensive 
inquiry) จึงควรที่จะให้ความส าคัญกับการการตีความเป็นกรณี ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้สิทธิสภาพนอกอาณา
เขตมากเกินไป ด้วยเหตุนี้ จึงขอเสนอให้จ ากัดสถานการณ์ที่จะสามารถใช้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้มี
ขอบเขตแคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

 

1.5.2. แนวทางปฏิบัติส าหรับการบังคับใช้และความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อเสนอที่สอง นอกจากการก าหนดฐานทางกฎหมายของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ชัดเจนแล้ว การ
พิจารณาแบบองค์รวมถึงกฎที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสืบสวน การตัดสิน และการลงโทษ นั้นก็มีความส าคัญไม่
แตกต่างกัน เราต้องตระหนักว่า ในขณะที่ต้องจัดการกับประเด็นปัญหาที่แยกออกจากกัน องค์ประกอบที่
แตกต่างเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การบังคับใช้ (chain of enforcement) และเมื่อมีความจ าเป็น สิ่ง
เหล่านี้จะต้องถูกปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สามารถจัดการกับเหตุการณ์ที่เป็นกรณีข้ามชาติได้อย่างเหมาะสม90 แม้ว่า 

                                                           
89 Joseph Seon Hur, Competition Law/Policy and Korean Economic Development, pp. 268-69 (Publication 
Ziumm, Ltd. 2006). 
90 ดู  Marek Martyniszyn, Competitive Harm Crossing Borders:  Regulatory Gaps and A Way Forward, Journal 
of Competition Law & Economics, 00(00), 1-22. 
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พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 จะไม่อนุญาตให้ส่งเอกสารไปยังบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ มาตรา 24 และ 25 
ใน พ.ร.บ.การแข่งขันฯ ได้อ้างตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับการใช้อ านาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในการสอบสวนและคัดค้านการแย้งค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการตามล าดับ 
อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเองก็ไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการส่งหมายเรียกไป
ยังต่างประเทศ จึงท าให้ต้องน าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้ ตามท่ีมาตรา 
15 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติไว้91  

เมื่อต้องน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการส่งหมายเรียกไปยัง
ต่างประเทศเริ่มตั้งแต่มาตรา 83 ทวิ ถึงมาตรา 83 อัฏฐ92 ในกรณีพิเศษตามมาตรา 83 อัฏฐ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โจทก์สามารถยื่นค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้อง และศาลอาจอนุญาตให้ส่ง
หมายเรียกโดยวิธีประกาศโฆษณาแทนการส่งหมายเรียกให้แก่บุคคล อย่างไรก็ตาม จะสังเกตได้ว่ามาตรา 83 
ทวิ ถึงมาตรา 83 อัฏฐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กล่าวถึงเพียงแค่การส่งหมายเรียกไปยัง
ต่างประเทศ ดังนั้น กระบวนการอ่ืน ๆ ในการบังคับใช้เพ่ือจัดการเกี่ยวกับแข่งขันจะต้องถูกบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.
การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกันหากเป็นประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ เนื่องจากมาตรา 24 และ 25 ของ พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 ได้อิงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงท าให้อาจทับซ้อนกับพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ. 2535 โดยมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา ได้
ก าหนดให้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือ93 จากรัฐต่างประเทศเสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดก่อน 
จากนั้นอัยการสูงสุดจะมีอ านาจดุลพินิจในการพิจารณาว่าการขอความช่วยเหลือจากรัฐต่างประเทศนั้น
                                                           
91 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 15: 

วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บังคับเท่าท่ีพอจะใช้บังคับได้ 

92 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 83 ทวิ ถึง มาตรา 83 อัฏฐ ในกรณีที่จ าเลยไม่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
ราชอาณาจักร (และจ าเลยไม่ได้ประกอบกิจการในราชอาณาจักรด้วยตนเองหรือโดยตัวแทน), ให้โจทก์ยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อให้
ศาลจัดส่งหมายเรียกและค าฟ้องตั้งต้นคดีแก่จ าเลยภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันยื่นค าฟ้อง ส าหรับบทบัญญัติฉบับเต็มของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สามารถดูฉบับแปลอย่างไม่เป็นทางการได้ที ่ 
https://www.imolin.org/doc/amlid/Thailand_The%20Civil%20Procedure%20Code.pdf. 
93 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา, มาตรา 4: 

“ความช่วยเหลือ” หมายความว่า ความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินการ สืบสวน สอบสวน ฟ้องคดีริบ
ทรัพย์สิน และการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 

ส าหรับบทบัญญัติฉบับเต็ม สามารถดูฉบับแปลของส านักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมได้ที่  
https://jla.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/1609/iid/11540. 
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เหมาะสมหรือไม่94 ดังนั้น กขค. และ สขค. แทบจะไม่เหลือดุลพินิจในการบังคับใช้ใด ๆ เลยเมื่อต้องจัดการกับ
กรณีที่เป็นการกระท าต่อต้านการแข่งขันข้ามชาติ ด้วยเหตุนี้ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการฯ ร่วมมือกับ
กระทรวงยุติธรรมหรืออัยการสูงสุดในการจัดท าแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกัน หรืออย่างน้อยก็ควรจะมี
ข้อตกลงร่วมกัน โดยเฉพาะในกรณีที่เก่ียวข้องกับส่งหมายเรียกไปยังต่างประเทศ 

การแก้ไข พ.ร.บ.การแข่งขันฯ พ.ศ. 2560 ที่แนะน าอีกประการหนึ่งคือ การเพ่ิมบทบัญญัติท่ีก าหนดให้
ผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศที่ไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยให้แต่งตั้งตัวแทนในประเทศเพ่ือให้เกิดความชอบ
และช่องทางในการจัดส่งเอกสาร (effectuate service of document) หากผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่ได้
แต่งตั้งตัวแทนใด ๆ ในประเทศ กขค. มีอ านาจที่จะประกาศเนื้อหาของเอกสารบนอินเทอร์เน็ตและใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ราชกิจจานุเบกษา กระดานข่าว และสิ่งตีพิมพ์อย่างเป็นทางการ95  
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทต่างประเทศไม่อยู่ในประเทศไทยและไม่มีตัวแทนที่มีอ านาจในประเทศไทย ควรจะมี
กฎที่อนุญาตให้สามารถส่งหมายเรียกหรือเอกสารด้วยวิธีการเผยแพร่ด้วยเช่นกัน 96 ซึ่งการพัฒนาระบบการ
แข่งขันของญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่ดี เนื่องจากในแม้ว่าหน่วยงานการแข่งขันของญี่ปุ่นมีความประสงค์ที่จะ
ด าเนินคดีกับผู้ละเมิดชาวต่างชาติตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 แต่กฎหมายภายในเดิมไม่อนุญาตให้ส่ง
หมายเรียก ต่อมาในปี ค.ศ. 2002 จึงมีการเปลี่ยนแปลงให้สามารถให้ส่งหมายเรียกไปยังต่างประเทศได้โดย
ผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตหรือโดยการประกาศโฆษณา97  

 
1.5.3. การใช้ค าพิพากษาของต่างประเทศต่างหลักฐาน 

ข้อเสนอที่สาม หน่วยงานด้านการแข่งขันทางการค้าของไทยควรได้รับการอนุญาตให้อาศัยการ

พิจารณาคดี ค าตัดสิน และมาตรการลงโทษในคดีการเเข่งขันด้านการค้าของเขตอ านาจศาลในต่างประเทศ 

เป็นหลักฐานที่เพียงพอที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือเปิดประเด็นข้อสันนิษฐานของการมีอยู่ของพฤติกรรมต่อต้าน

                                                           
94 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา, มาตรา 38: 

ให้ผู้ประสานงานกลางพิจารณาว่าสมควรจะขอความช่วยเหลือจาก ต่างประเทศหรือไม่ โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์
รายละเอียด ข้อเท็จจริง และเอกสารประกอบ แล้ว แจ้งให้หน่วยงานผู้ขอทราบ 

ค าวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลางเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือให้ถือเป็นยุติเว้น แต่นายกรัฐมนตรีจะมีค าสั่งเป็น
อย่างอื่น 

95 วิธีการนี้ถูกใช้โดยหน่วยงานการแข่งขันของญี่ปุ่นและเกาหลี , ดู South Korea’s Monopoly Regulation and Fair 
Trade Act, article 53-3(2). 
96 ดู Japan’s Antimonopoly Act, article 70-8(1)(iii). 
97 Marek Martyniszyn, ‘ Japanese Approaches to Extraterritoriality in Competition Law’ , 66(3)  International 
and Comparative Law Quarterly 747 (2017), at 757–58. 
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การเเข่งขันในตลาดไทย (prima facie evidence) เพ่ือการนี้ พ.ร.บ.การเเข่งขันฯ พ.ศ. 2560 หรือกฎหมาย

ล าดับรองอ่ืน ๆ สามารถบังคับให้หน่วยงานพิสูจน์ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมต่อต้านการผูกขาดใน

ต่างประเทศและผลกระทบในประเทศไทย เพ่ือยืนยันว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปได้อย่างมากที่จะมีผลมา

จากตลาดภายในประเทศ วิธีการนี้เป็นการย้ายภาระการพิสูจน์จากหน่วยงานไปให้ผู้ต้องหา ซึ่งต้องพิสูจน์ว่า

การกระท าของตนไม่ได้สร้างความเสียหายให้แก่ตลาดภายในประเทศ 

ความเป็นไปได้ของวิธีนี้ได้ถูกถกเถียงในที่ประชุมองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ

พัฒนา (OECD forum) ซึ่งได้ยอมรับศักยภาพของวิธีการที่จะลดทรัพยากรที่ต้องจ าเป็นในการบังคับใช้โดยรวม 

และเพ่ิมอัตราการยับยั้งการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ ( international cartels)98 อีกทั้งอยู่ปรากฏอยู่ใน

ขอบข่ายของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)99 สหรัฐอเมริกามีความเห็นว่า

หลักการนี้น่าไว้วางใจในศักยภาพ และได้บอกเล่าประสบการณ์ในการประสานค าสารภาพผิดคดีการตกลง

ร่วมกันเพื่อจ ากัดการเเข่งขันในประเทศตนกับต่างประเทศเพ่ือให้เอ้ือต่อการฟ้องคดีท่ัวโลก100 

มีตัวอย่างในประเทศมากมายที่ใช้แนวทางนี้ เช่น ในคดีข้ามชาติคดีเเรกอเมริกาใต้ ในการสืบสวนคดี 

lysine cartel เม็กซิโกได้พ่ึงข้อมูลจากสหรัฐเป็นพยานแวดล้อมของความเสียหายในตลาดเม็กซิโก101 

เช่นเดียวกัน ในคดีข้ามชาติเเรกของบราซิลที่ต้องสอบสวนการร่วมกันตกลงราคาวิตามินระหว่างประเทศ 

(international vitamin cartel) บราซิลได้พ่ึงพาค าตัดสินของสหภาพยุโรปและค าสารภาพผิดในสหรัฐเพ่ือ

พิสูจน์พฤติกรรมการตกลงร่วมกัน ท าให้หน่วยงานสอบสวนในบราซิลสามารถให้ความสนใจที่การตรวจสอบ

ผลกระทบมากยิ่งขึ้น102  

ความเปลี่ยนเเปลงนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาล 

ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายภายในประเทศสามารถระบุรายชื่อของเขตอ านาจศาลในต่างประเทศที่หน่วยงาน

                                                           
98 OECD, Working Party No.  3 on Co- operation and Enforcement:  Executive Summary of the Hearing on 
Enhanced Enforcement Co-operation, DAF/COMP/WP3/M(2014)2/ ANN3/FINAL (14 June 2014), 6–9. 
99 UNCTAD, Enhancing international cooperation in the investigation of cross- border competition cases: 
Tools and procedures. Note by the UNCTAD Secretariat TD/B/C.I/CLP/44 (2017), 59–60. 
100 US Department of Justice and Federal Trade Commission, Enhancing international cooperation in the 
investigation of cross-border competition cases: Tools and procedures. Contribution to the Proceedings of 
the UNCTAD’s Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy (5 July 2017), 6 
101  Communication from Mexico to the WTO Working Group on the Interaction between Trade and 
Competition Policy (14 August 2002), WT/WGTCP/W/196, 7. 
102 Eduardo M Gaban and Juliana O Domingues, Antitrust Law in Brazil:  Fighting Cartels ( Kluwer 2012) , 
8.3.1.2. 
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สามารถพ่ึงพาการพิจารณาคดี ค าตัดสิน และบทลงโทษในรับมือกับคดีการตกลงร่วมกันได้ โดยผู้กระท า

ความผิดยังสามารถยกข้อป้องกันของตนเองต่อหน้าศาล (หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎภายใน) ว่าไม่ได้

สร้างความเสียหายต่อตลาดภายในประเทศ ดังนั้นประเด็นปัญหาปัญหาเรื่องกระบวนการทางกฎหมายจึงไม่น่า

เป็นกังวล103 การเปลี่ยนเเปลงนี้ช่วยเอาชนะปัญหาหลักของคดีข้ามชาติ หรือก็คือปัญหาในการตรวจสอบ

หลักฐานที่อยู่นอกประเทศ โดยกลไกนี้ควรปรับใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน หากการบังคับใช้ในภาคเอกชนมี

กฎหมายภายในรองรับ เนื่องจากไม่มีเหตุผลที่จะห้ามภาคเอกชนที่ได้รับความเสียหายจากการตกลงร่วมกัน

ข้ามชาติไม่ให้ใช้วิธีเดียวกันนี้ในการสืบคดีและเรียกค่าเสียหายที่สมควรได้รับ 

  

1.5.4. การบังคับใช้บทลงโทษ (Deploy Sanctions) 

ข้อเสนอที่สี่ แม้การบังคับใช้บทลงโทษต่าง ๆ ต่อผู้กระท าผิดต่างชาติอาจเป็นไปได้ยากล าบาก หรือดู

เหมือนเป็นไปไม่ได้เลยในระยะสั้นถึงปานกลาง อย่างไรก็ตามความท้าทายนี้ไม่ควรเป็นผลให้เกิดการเพิกเฉย

หรือยอมแพ้ เพราะนั่นจะยิ่งดึงดูดให้กิจการท าพฤติกรรมการตกลงร่วมกันจ ากัดการเเข่งขันในต่างประเทศมาก

ขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ตั้งต้นโดยสิ้นเชิง ดังนั้นถึงแม้จะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ เเต่บทลงโทษที่ได้ถูก

บังคับใช้ยังสามารถยับยั้งการกระท าผิดด้วยตัวมันเอง เป็นการส่งสัญญาณต่อผู้ก าลังจะฝ่าฝืนในต่างประเทศว่า

พฤตกิรรมนีมี้ความผิดและไมส่ามารถกระท าได้ในที่นี้ แน่นอนว่า จากการสังเกตกลไกบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ 

นอกจากสามารถยังยั้งการเกิดขึ้นของการกระท า ยังเป็นผลให้การตั้งราคาที่สูงเกินระดับที่จ าเป็นนั้นลดลงแม้

จะไม่ได้มีการสืบสวนการร่วมกันตกลงเพ่ือจ ากัดการแข่งขัน (cartels) เลยก็ตาม104  

การกระท าผิดข้ามชาตินี้มีแนวโน้มสร้างความเสียหายร้ายแรงและผลที่ตามมาคือความมั่งคั่งที่จะไหล

ออกนอกประเทศ จึงจ าเป็นต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างยิ่ง ดังนั้น กขค. และสขค. ควรพิจารณาเรื่องการ

พัฒนากลไกทางการปรับในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายการเเข่งขันฯ จากต่างประเทศนี้โดยเฉพาะ ซึ่งกลไกนี้

ควรสะท้อนให้เห็นถึงภัยต่อเศรษฐกิจภายในประเทศให้มากขึ้น และเปิดโอกาสให้มีความหลากหลายมากขึ้น

กว่าการพ่ึงพาการค านวณแต่เพียงรายได้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย 

  

                                                           
103 ประเด็นปัญหาในเรื่องความยุติธรรมของกระบวนการทางกฎหมายโดยเปรียบเทียบ ดู Daniel D Sokol and Andrew T 
Guzman (eds), Antitrust Procedural Fairness (Oxford University Press 2019). 
104 Julian L Clarke and Simon J Evenett, “ Deterrent Effects of National Anti cartel Laws:  Evidence from 
International Vitamins Cartel”, Antitrust Bulletin 689 (2003), at 718, 26. 
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1.5.5. ความร่วมมือ (Cooperation) 

ข้อเสนอที่ห้า ส าหรับประเทศขนาดเล็กและประเทศก าลังพัฒนาแล้ว การสร้างความร่วมมืออย่างมี

ประสิทธิภาพอาจเป็นสิ่งที่ท าได้ยากด้วยข้อจ ากัดหลายประการ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงในภูมิภาคหรือข้อตกลง

ระหว่างประเทศเเบบเฉพาะเจาะจง (regional or focused multinational agreements)105 สมควรได้รับ

การพิจารณาในด้านเศรษฐกิจขนาดเล็กและก าลังพัฒนา ในแง่ทฤษฎี การเคลื่อนจากข้อตกลงพหุภาคี (wide-

multilateral) สู่พหุชาติ (focused-multinational) หรือภูมิภาค (regional) นั้นเอ้ืออ านวยต่อการหาจุดร่วม 

ซึ่งความคิดด้านการเมืองการปกครอง การค้า และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไปในทางเดียวกันจะเป็นจุดตั้ง

ต้นในการสร้างการร่วมมือที่เป็นรูปธรรม106  

ในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เเต่ละเขตอ านาจต่างขับเคลื่อนตามโครงสร้าง

ของกลุ่มในระดับภูมิภาคในการปฏิสัมพันธ์กับรัฐและภาคเอกชนอ่ืน ซึ่งฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถมองข้าม

ความพยายามในการบังคับใช้ของสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่ง เนื่องจากการกระท าดังกล่าวจะส่งผลกระทบ

ต่อประเทศอ่ืนที่เป็นสมาชิกกลุ่มพันธมิตร อีกทั้งการรวมตัวของกลุ่มอ านาจนี้อาจท าให้ทิศทางการถ่ายทอด

ความมั่งคั่งเปลี่ยนเเปลงไประหว่างเเต่ละกลุ่มเขตอ านาจ นอกจากเเบ่งปันข้อมูลทั่วไประหว่างหน่วยงานการ

เเข่งขันฯ ในอาเซียนเเล้ว ควรมีการบังคับใช้มาตรการที่เป็นทางการในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เพ่ือช่วยเหลือ

หน่วยงานในประเทศสมาชิกทุกประเทศในการการรับมือพฤติกรรมต่อต้านการเเข่งขันข้ามชาติ  

                                                           
105 ดูตัวอย่าง Southern Common Market (MERCOSUR) , Caribbean Community (CARICOM) , Common Market 
for Eastern and Southern Africa (COMSA) and the West African Economic and Monetary Union (UEMOA). 
106 ประโยชน์ของข้อตกลงในภูมิภาค ดู Michal Gal, “Regional Competition Law Agreements: An Important Step 
for Antitrust Enforcement,” (2010) 60 University of Toronto Law Journal 239. 
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ส่วนที่ 6 บทสรุป 

ถึงในปัจจุบันจะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าลัทธิสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนั้นได้พัฒนาในระบบ

กฎหมายการเเข่งขันทางการค้ามานานหลายทศวรรษ ทว่าปัญหากรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นไม่มีสถานะทาง

กฎหมายที่จดทะเบียนอยู่ในราชอาณาจักรยังคงเป็นความท้าทายส าหรับหลากหลายรัฐ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง 

ความพยายามของรัฐในการรับมือพฤติกรรมต่อต้านการผูกขาดจากภายนอกประเทศซึ่งกระทบความเป็นไป

ภายในประเทศนั้นพบสองประเด็นปัญหา ประการที่หนึ่ง คือ การไม่มีฐานทางกฎหมายในการบังคับใช้

กฎหมายนอกอาณาเขต และประการที่สอง คือ ปัญหาการบังคับใช้ในสถานการณ์จริง นอกจากนี้ เศรษฐกิจ

ขนาดเล็กที่ก าลังพัฒนายังพบปัญหาเฉพาะ นั่นคือข้อจ ากัดด้านทรัพยากรในการบังคับใช้ และความรับผิดที่

จ ากัดซึ่งไม่สามารถเป็นแรงคุกคามทีเ่พียงพอต่อบริษัทต่างชาติได้107  

นโยบายสนับสนุนการเเข่งขันโดยพ้ืนฐานถูกสร้างขึ้นเพ่ือปกป้องและสนับสนุนกลไกการเเข่งขันใน

ตลาด การเเข่งขันนั้นไม่ใช่จุดจบ หากเเต่เป็นวิธีในการบรรลุจุดประสงค์สุดท้าย ดังนั้นการแข่งขันจึงถูกให้

ความส าคัญในการเป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการควบคุมและกระจายทรัพยากรในสังคม อีก

ทั้งยังเป็นสิ่งที่สร้างระเบียบในตลาด อันเนื่องมาจากแรงกดดันของคู่แข่งและแรงผลักดันที่จะเป็นที่หนึ่งอยู่

เสมอ ในขณะเดียวกัน ผู้คนยังอาจให้ค่ากับกลไกนี้ทางด้านการเมือง เเทนที่จะเป็นในด้านเศรษฐศาสตร์ 

เนื่องจากสิ่งนี้กระจายความมั่งคั่งและโอกาสและจ ากัดขนาดของธุรกิจ108 ในบริบทของสิทธิสภาพนอกอาณา

เขต เศรษฐกิจขนาดเล็กมีแนวโน้มที่ยากที่จะรับมือนโยบายสนับสนุนการแข่งขันซึ่งยอมสละประสิทธิภาพทาง

เศรษฐกิจเพ่ือแลกกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่า เช่นความยุติธรรมในการแบ่งสรรปันส่วน (distributive justice) 

เมื่อประเด็นเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนั้นเป็นเรื่องของระดับความมากน้อยตามที่แต่ละประเทศจะใช้ 

หน่วยงานการแข่งขันฯ จึงมีอ านาจเด็ดขาดในการก าหนดระดับความมากน้อยที่ประเทศไทยจะใช้รับมือ

พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันขากต่างประเทศ รวมถึงการควบรวมกิจการในต่างประเทศ 

เป็นที่เข้าใจได้ว่าท าไมประเทศที่เศรษฐกิจก าลังพัฒนาเช่นประเทศไทย เลือกที่จะให้ความสนใจในภัย

ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างน้อยในขณะจุดเริ่มต้นของระบบการแข่งขันในตลาดระบบใหม่ อย่างไรก็ตาม 

ระบบกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นไม่ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องพฤติกรรมการต่อต้านการเเข่งขันข้าม

พรมแดนแม้เเต่น้อย ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยยังไม่มีเครื่องมือระดับพหุภาคีที่มีผลผูกพันที่สามารถน ามาใช้

ประโยชน์ได้ในกรณีข้างต้น และความพยายามในการพัฒนาเครื่องมือที่ว่านี้ไม่เคยประสบความส าเร็จ ด้วยเหตุ

นี้ งานวิจัยฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงระบบกฎหมายการเกี่ยวกับการเเข่งขันทางการค้า
                                                           
107 Michael Gal, “Extra-territorial application of antitrust - the case of a small economy (Israel),” (2009) New 
York University Law and Economics Working Papers. 
108 Philippe, Areeda and Herbert Hoven Kamp, Antitrust Law (2d edn 2000). 
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ในปัจจุบันของประเทศไทย เพ่ือให้สอดคล้องต่อการส่งสัญญาณต่อผู้ประกอบธุรกิจว่าหน่วยงานที่ก ากับดูแล

การแข่งขันทางการค้านั้นเอาจริงเอาจังในการก ากับดูแลการกระท าต่อต้านการเเข่งขันจากต่างประเทศที่

เกิดผลในราชอาณาจักรเช่นเดียวกัน 

ในขณะที่เราไม่อาจปฏิเสธว่าหลักการของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนั้นเป็นประเด็นทางกฎหมาย ทว่า

หลักสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างกฎหมายและการเมือง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องรับรู้

ถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงด้านการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาพิจารณาหาทางออกหรือ

ทางเลือกในส่วนนี้109  

ข้อเสนอแนะที่ได้น าเสนอไปโดยรวมนั้นเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติและสามารถเริ่มใช้ได้เลยโดยฝ่าย

เดียว (นอกเหนือจากการมีความร่วมมือกับต่างประเทศ) นอกจากนี้  กขค. และ สขค. ควรพิจารณาปรับเเก้ 

พ.ร.บ.การเเข่งขันฯ ฉบับปัจจุบัน และกฎหมายรองที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนากลไกในการ

รวบรวมหลักฐานและมาตรการลงโทษเพ่ือช่วย กขค. และ สขค. ในการรับมือการกระท าผิดในต่างประเทศใน

อนาคต ในขณะเดียวกัน ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่ดูเเลส่งเสริมการเเข่งขันฯ ต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค

นั้นยังควรส่งเสริม ข้อเสนอแนะที่ได้กล่าวไปสามารถรับประกันการยับยั้งที่เเข็งแรงขึ้น และชี้แจงช่องว่างหลัก

เกี่ยวกับพฤติกรรมการต่อต้านการเเข่งขันข้ามพรมแดน หากมีการน ามาบังคับใช้โดยรัฐจ านวนมากพอ 

ข้อเสนอแนะนี้จะช่วยส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าท่ัวโลกนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

เช่นกัน 

ในระดับเศรษฐกิจโลก กฎหมายการแข่งขันทางการค้าภายในประเทศมีบทบาทส าคัญในการปกป้อง

ตลาดภายในจากปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลร้ายต่อการแข่งขัน การส่งเสริมการแข่งขันในตลาดที่ มี

ประสิทธิภาพและการใช้อ านาจรัฐนอกดินแดน (long-arm jurisdiction) สามารถช่วยเหลือทดแทนการบังคับ

ใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่อาจไม่เพียงพอในประเทศอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งการส่งเสริมการแข่งขันนั้นยังเพ่ิม

อ านาจต่อรองกับบริษัทข้ามชาติและรัฐอ่ืน นอกจากนี้ ความร่วมมือในระดับทวิภาคีหรือระดับข้ามชาติจะสร้าง

ขีดความสามารถ และสนับสนุนการบังคับใช้แม้เพียงฝ่ายเดียว ท้ายที่สุด สิ่งนี้ยังมีหน้าที่ส าคัญในการสื่อสาร

และการเป็นเเบบอย่างซึ่งส่งผลให้แนวโน้มที่จะควบคุมมากเกินไปให้ลดลง รวมถึงลดผลกระทบภายนอกอ่ืน ๆ 

อีกด้วย 

  

                                                           
109 Maher M. Dabbah, International and Comparative Competition Law (Cambridge University Press 2010), 
431-32. 
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2. ประเด็นเร่ืองการบังคับใช้บทบัญญตัินิรโทษกรรมผูก้ระท าความผิดภายใต้ พ.ร.บ.การ

แข่งขันฯ 

ค านิยามของ การร่วมกันจ ากัดการแข่งขัน (Cartels) โดยองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา (“OECD”) หมายถึง การตกลงร่วมกัน หรือพฤติกรรมระหว่างคู่แข่งในตลาดเดียวกัน เพ่ือจะ

ก าหนดหรือเพ่ิมราคา จ ากัดอุปทาน หรือแบ่งเขตตลาด ซึ่งเป็นการท าลายการแข่งขันในตลาดอย่างร้ายแรง110 

โดยสถานการณ์ที่ธุรกิจตกลงกันที่จะไม่เเข่งขันเป็นการละเมิดกฎหมายการเเข่งขันทางการค้าที่ร้ายแรงที่สุด 

ธุรกิจเหล่านั้นจะสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคด้วยการก าหนดราคาสูงขึ้น และจ ากัดปริมานของสินค้าและ

บริหาร ท าให้ผู้บริโภคบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงได้ และแพงเกินความจ าเป็นส าหรับลูกค้าอีกส่วน นอกจากนี้ 

การตกลงกันที่จะไม่เเข่งขันยังยากท่ีจะตรวจสอบได้เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเกี่ยวโยงกับหลากหลายกิจการ

ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ และผู้บริโภคส่วนมากไม่ได้อยู่ในสภาวะที่จะตรวจจับได้ หรือแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐก็

เช่นกัน111  

เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาตรการยกเว้นและลดหย่อนโทษ (Leniency Programme) สามารถมี

ส่วนช่วยในการค้นหาผู้กระท าความผิดและหาหลักฐานของคดี กล่าวคือ มาตรการลดหย่อนโทษนั้นจะเปิดโปง

การร่วมมือกันจ ากัดการแข่งขันซึ่งโดยปกติอาจไม่สามารถตรวจจับได้ และยังเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการตรวจสอบคดีด้วยการจูงใจให้ผู้ร่วมกระท าความผิดในการตกลงร่วมกัน (cartalists) สารภาพ และเเสดง

ตัวผู้ร่วมกระท าผิดผู้อ่ืนผ่านหลักฐานที่รู้กันภายในกลุ่ม โดยผู้สารภาพจะได้รับการผ่อนโทษ ซึ่งอาจเป็นการ

ลดหย่อนเงินค่าปรับทางการปกครอง ลดหย่อนโทษจ าคุก หรือยกเว้นโทษทั้งหมด112 จะเห็นได้ว่า โดยทั่วไป

ปัจจัยที่ท าให้มาตรการลดหย่อนโทษประสบความส าเร็จ ได้แก่ เเรงจูงใจที่น่าดึงดูด การบังคับใช้ตัวบท

กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและความชัดเจน การปกปิดข้อมูลของผู้สารภาพ ความแน่ชัดของล าดับของผู้

สารภาพ (marker) และความต่อเนื่องของความร่วมมือในการสารภาพจนสิ้นกระบวนการ 113 จนถึงปัจจุบัน

มาตรการนี้ได้พิสูจน์เเล้วว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการรับมือการร่วมมือกันจ ากัดการแข่งขันในหลาย

เขตอ านาจศาล ซึ่งเห็นได้ชัดจากผลกระทบที่ดีในเรื่องตรวจจับและด าเนินคดีของข้อตกลงผิดกฎหมาย 

มาตรการลดหย่อนโทษได้ถูกน ามาบังคับใช้มากขึ้นในปัจจุบัน กล่าวโดยสรุป คือ มาตรการนี้ได้รับความนิยม

                                                           
110 OECD, Recommendation of the Council concerning Effective Action against Hard Core Cartels (2019), p. 
3. 
111 OECD, Using Leniency to Fight Hard Core Cartels (2001), p. 1 – 2. 
112 เพิ่งอ้าง, p. 6-7 
113 OTCC, Leniency Programme (2014), p. 3. 
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มากขึ้นจากทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกในอนาคต114 อย่างไรก็ตาม ส านักงานการคณะกรรมการการ

เเข่งขันทางการค้า (สขค.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐอิสระ รับผิดชอบในการก ากับดูแลและส่งเสริมการเเข่งขันทาง

การค้าในประเทศ ยังไม่ได้มีการน ามาตรการต่อต้านการร่วมกันจ ากัดการแข่งขันนี้มาใช้เเต่อย่างใด 

ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการปรับใช้มาตรการ

ยกเว้นและลดหย่อนบทลงโทษในประเทศไทย โดยจะพิจารณาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวมาตราใน พ.ร.บ.การเเข่ง

ขันฯ ฉบับปัจจุบันและการบังคับใช้ และประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ พ.ร.บ. นี้และกฎหมายอ่ืนของไทย 

และน าผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกับตัวอย่างในต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับและได้ผลดี เพ่ือน ามาพัฒนาและ

ก าหนดบทลงโทษในประเทศไทยให้สอดคล้องกับผลกระทบทางเศรฐกิจ และเพ่ือให้การบังคับใช้มาตรา 54 

และ 55 ใน พ.ร.บ.การเเข่งขันฯ มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

2.1. หลักการของมาตรการยกเว้นและลดหย่อนบทลงโทษ  

 มาตรการยกเว้นและลดหย่อนโทษ หมายถึง การให้ความคุ้มกันจากบทลงโทษ หรือนิรโทษ หรือ

กล่าวคือ การลดหย่อนโทษจากการผ่าผืนกฎหมายการเเข่งขันทางการค้า เพ่ือเเลกกับความร่วมมือต่อ

เจ้าหน้าที่ต่อต้านการผูกขาดในการสืบค้นคดี บทลงโทษที่จะได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนนั้นสามารถที่จะเป็น

การลงโทษรูปแบบไหนก็ตามที่ถูกสั่งโดยเจ้าพนักงานในเขตอ านาจศาล เช่น การลงโทษอาจอยู่ในรูปเเบบโทษ

อาญา หรือรูปแบบค่าปรับทางการปกครองภายใต้ พ.ร.บ.การเเข่งขันฯ การชักจูงผู้ร่วมกระท าผิดให้สารภาพ

ผิดด้วยตัวเองพร้อมทั้งมอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการตกลงร่วมกันและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแลกกับ

บทลงโทษที่ลดลง เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้การต่อต้านการร่วมกันจ ากัดการแข่งขันประสบ

ความส าเร็จ115 จุดมุ่งหมายของระบบนี้มีสามประการ ได้แก่ การตรวจจับ การยับยั้ง และการบังคับใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ116  

การตรวจจับนับเป็นเป้าหมายหลักของการระบบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับพฤติกรรมการตกลง

รวมกันที่ร้ายแรง (Hard core cartels) โดยทั่วไปเนื่องจากผู้สมรู้ส่วนคิดรู้ว่าพฤติกรรมตนเองผิดหมาย พวก

เขาจึงปกปิดการกระท าผิดนี้เป็นอย่างดี มาตราการลดหย่อนโทษจึงเพ่ิมความเป็นไปได้ในการตรวจจับและเพ่ิม

ประสิทธิภาพของระบบลงโทษผู้กระท าผิดดังกล่าว ถึงแม้เครื่องมืออ่ืนอาจตรวจจับได้เช่นกัน เช่น จับตามอง

                                                           
114 OECD, OECD Competition Trends 2020 (2020), p. 29 – 31. 
115 OECD, Challenges and Co-Ordination of Leniency Programmes Background Note (2018), p. 3. 
116 ECD, Use of Markers in Leniency Programmes (2015), p. 9 – 10. 
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ความเคลื่อนไหวของตลาด117 พร้อมพิจารณาข้อมูลสาธารณะเพ่ือท าการวิเคราะห์ทางเศรฐกิจควบคู่ไปด้วย118 

ทั้งนี้ค าร้องเรียนของคู่เเข่ง กลุ่มลูกค้า หรือผู้แจ้งเบาะเเสนั้นโดยมากไม่เพียงพอต่อการค้นหาการกระท าผิด 

และยิ่งไม่เพียงพอในการพิสูจน์ว่าเป็นการผ่าผืนกฎหมาย119  

ความสามารถในการยับยั้งพฤติกรรมการตกลงร่วมกันนั้น ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ในการตรวจจับ

พฤติกรรมดังกล่าวและความเข้มงวดของบทลงโทษ จากการพิจารณาปัจจัยข้างต้น ผู้กระท าความผิดมีแนวโน้ม

ที่จะหลีกเลี่ยงการผ่าผืนกฎหมายนี้เมื่อรู้ว่ามีความเป็นไปได้อย่างสูงที่ตนเองจะถูกจับได้ และถูกลงโทษอย่าง

หนัก จึงเห็นได้ว่านโยบายที่ประสบความส าเร็จมีการเพ่ิมอัตราการตรวจจับและความหนักแน่นของบทลงโทษ

อย่างมาก ส่งผลให้อัตราการยับยั้งเพ่ิมขึ้น120 อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า อัตราการยับยั้งและประสิทธิภาพ

ของมาตรการนั้นยากต่อการประเมินผล เนื่องจากไม่มีข้อมูลของการตกลงร่วมกันทั้งหมดที่เกิดขึ้น ข้อมูลที่

อ้างอิงจึงมาจากคดีท่ีพบเจอเท่านั้น 

ในหลายเขตอ านาจศาล นโยบายลดหย่อนโทษได้จัดเตรียมหน่วยงานให้พร้อมและเอ้ือต่อการบังคับใช้

มากขึ้น ระบบการส่งค าร้องลดหย่อนโทษช่วยลดเวลาและแรงงานที่หน่อยงานต้องใช้ในการค้นหาหลักฐานที่

จ าเป็นในการลงโทษผู้กระท าผิด นอกจากนี้ ระบบนี้ยังช่วยประหยัดทรัพยากรเป็นอย่างมาก เนื่องจากการ

ฟ้องร้องผู้รับนิรโทษกรรมอาจไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้น หรือค าตัดสินของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาจไม่เป็นข้อ

พิพาทที่จ าเป็นต้องขึ้นสู่ชั้นศาล กล่าวคือ อัตราการตรวจสอบและลงโทษที่เพ่ิมขึ้นนี้ส่งผลให้การยับยั้งซึ่งเป็น

ปัจจัยส าคัญเพ่ิมข้ึน121 โดยในปัจจุบันมีประเทศมากกว่า 85 ประเทศท่ัวโลกที่ได้มีการปรับใช้นโยบายลดหย่อน

โทษ122 ดังจะเห็นรายชื่อประเทศและปีที่มีการบังคับใช้มาตรการได้ในรูปดังต่อไปนี้ 

                                                           
117 OECD, Ex officio cartel investigations and the use of screens to detect cartels (2013), p. 8. 
118 OECD, Summary of the workshop on cartel screening in the digital era (2018), p. 4 – 10. 
119 OECD, Challenges and Co-Ordination of Leniency Programmes Background Note (2018), p. 6. 
120 เพิ่งอ้าง, p. 6 – 7. 
121 OECD, Use of Markers in Leniency Programmes (2015), p. 10. 
122 OECD, Review of the 1998 OECD Recommendation concerning Effective Action against Hard Core Cartels 
(2019) <https://www.oecd.org/daf/competition/oecd-review-1998-hard-core-cartels-recommendation.pdf> 
24. 
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ที่มา: OECD (2019), Review of the 1998 OECD Recommendation concerning Effective Action against Hard Core Cartels, 25 

ความส าเร็จของมาตรการในการบรรลุจุดประสงค์ทั้งสามประการข้างต้น สามารถมองได้ว่าเป็นการ

สร้างให้สถานการณ์มีคุณลักษณะของ Prisoner’s Dilemma หรือความล าบากใจของนักโทษ ซึ่งเมื่อผู้ถูก

กล่าวหาไม่สามารถไว้ใจหรือตกลงร่วมมือกับผู้ถูกกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งได้ จุดสมดุลแนช (Nash equilibrium) 

คือผู้ถูกกล่าวหาพร้อมใจกันสารภาพ และเปิดโปงผู้สมรู้ร่วมคิดอ่ืน123 การมีตัวเลือกในการลดหย่อนโทษผ่อน

ให้กับผู้กระท าผิดจะสามารถลดพฤติกรรมนี้ซึ่งตรวจสอบได้ยากหากใช้วิธีการทั่วไป มาตรการนี้เมื่อใช้กับผู้สมรู้

ร่วมคิดมากกว่าสองคนขึ้นไป แต่ละคนจะมีตัวเลือกดังเช่นทฤษฎีเกมกับดักโจร ซึ่งการสารภาพเปรียบได้กับ

การส่งค าร้องขอลดหย่อนโทษและมอบข้อมูลหรือหลักฐานของการกระท าผิด หรืออีกตัวเลือกหนึ่งคือไม่ส่งค า

ร้องและรับโทษตามกฎที่ พ.ร.บ.การแข่งขันฯ บัญญัติไว้ เมื่อพิจารณาดังนี้ การส่งค าขอจึงเป็นกลยุทธ์เด่น 

(dominant strategy) ส าหรับผู้กระท าผิดทุกคน นอกจากนี้ มาตรการนี้ส่งผลให้ส านักงานการแข่งขันฯ ได้รับ

ข้อมูลโดยไม่ต้องเปลืองทรัพยากรสืบค้นเอง ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเป็นไปได้ยากในกรณีของการร่วมกันตกลงเพ่ือ

                                                           
123 Jablonskis, Martynas, Strategic Leniency:  Insights from Game Theory and Empirical Evidence (2020) , p. 
73. 
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จ ากัดการแข่งขันซึ่งมักมีลักษณะเป็นความลับโดยธรรมชาติ (secrecy by nature) ประโยชน์อีกประการของ

ระบบนี้คือก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจต่อผู้ร่วมกระท าความผิดด้วยกันเอง อาทิเช่นเมื่อมีการเปลี่ยนอ านาจการ

จัดการ ทั้งยังท าให้การร่วมมือกันในหมู่ผู้กระท าผิดนั้นไม่มั่นคงมากขึ้นอีกด้วย (destabilise and deter 

cartel information)124  

การริเริ่มหรือด าเนินการสืบสวนสอบสวนการตกลงร่วมกันโดยปราศจากระบบนั้นเป็นไปได้ยาก

เนื่องจากหลักฐานที่หาได้ยาก หรือหากมีก็ไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิด ทฤษฎีกับดักโจรเป็นอาวุธที่มี

อานุภาพมาที่สุดส าหรับผู้ฟ้องร้อง แนวคิดนี้สามารถเเก้ไขปัญหาการไม่มีพยานหลักฐาน และในเวลาเดียวกัน

ยังเป็นหลักฐานโดยตรง (hard evidence) ของการกระท าผิดในการตกลงร่วมกันเพ่ือจ ากัดการเเข่งขันทาง

การตลาด125 อย่างไรก็ตามการสร้างสถานการณ์นี้ให้สมบูรณ์แบบนั้นก็มีข้อท้าทายในเชิงการน ามาใช้จริง หรือ

ถึงแม้จะสามารถน ามาใช้ได้จริง ก็ไม่มีทางที่จะรับประกันว่าผู้ต้องสงสัยจะถูกบีบให้สารภาพได้ ทั้งนี้เป็นเพราะ

กลุ่มผู้กระท าผิดสามารถป้องกันสมาชิกคนใดคนหนึ่งสารภาพ ได้ด้วยวิธีอย่างน้อยที่สุดสองวิธี คือผ่านการใช้

อ านาจและการข่มขู่ และผ่านความเชื่อใจกันภายในกลุ่ม ถ้าผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งสองใช้อ านาจและการข่มขู่ในการ

บังคับไม่ให้อีกฝ่ายสารภาพ ทั้งสองก็สามารถรอดพ้นจากโทษได้ ในกรณีสุดท้าย กลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดสามารถ

สร้างความไว้วางใจในกลุ่มได้อย่างเเน่นเเฟ้น ด้วยความเชื่อใจนี้ผู้ต้องสงสัยจะไม่สารภาพเพราะเชื่อว่าคนอ่ืนจะ

ไม่สารภาพเช่นเดียวกับตน126 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้มาตรการยกเว้นและลดหน่อยโทษนั้นแม้จะมีแนวการ

ปฏิบัติที่หลากหลาย แต่ก็มีรายละเอียดที่จ าเป็นจะต้องพิจารณาและออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมในแต่ละประเทศเพ่ือให้เกิดผลสูงสุดต่อการป้องกันและปราบปรามการตกลงร่วมกันเพ่ือจ ากัด

การแข่งขัน 

แต่ละประเทศนั้นมีรายละเอียดของมาตรการที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการ

ลดหย่อนโทษ เช่น การยกเว้นโทษให้เฉพาะผู้ประกอบธุรกิจรายแรก (สหรัฐอเมริกา) หรือ ทั้งยกเว้นและ

ลดหย่อนโทษให้ผู้ประกอบธุรกิจหลายรายลดหย่อนกันไป (จีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น)  ซึ่งได้

อธิบายไปแล้วในข้างต้น หรือ ระบบการลงชื่อไว้ก่อน (marker system) และจึงค่อยน าพยานหลักฐานมาให้ใน

ภายหลัง (มีการใช้ในประเทศ ออสเตรเลีย ออสเตรีย บราซิล สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา) เป็นต้น แต่

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยประการหนึ่งที่ส าคัญมากคือความกลัวในการถูกจับได้และถูกลงโทษภายใต้บทบัญญัติของ

กฎหมาย อย่างไรก็ดี ปัจจัยในเรื่องของประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าดังกล่าวนั้นอาจ

                                                           
124 Whish, Richard and Bailey, David, Competition Law, 7th edition (2011), p. 515. 
125  Leslie, Christopher R. , Antitrust, Amnesty, Game Theory, and Cartel Stability ( 2006) , Journal of 
Corporation Law, p. 456 – 461. 
126  เพิ่งอ้าง, p. 361 – 365. 
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มองในทางกลับกันได้เช่นเดียวกัน หากการยกเว้นโทษให้การตกลงร่วมกันนั้นท าให้เกิดการจับกุมการตกลง

ร่วมกันได้ ย่อมส่งผลบวกต่อความน่าเชื่อถือของการบังคับใช้กฎหมายในฐานความผิดอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน  

 

2.2. แนวทางปัจจุบันในการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการตกลงร่วมกันของส านักงานคณะกรรมการฯ และ

ปัญหาที่เกิด 

2.2.1 ความผิดฐานตกลงร่วมกันในการผูกขาด ลดการเข่งขัน หรือจ ากัดการแข่งขัน บทลงโทษ และบท

ยกเว้นตาม พ.ร.บ.การแข่งขันฯ 

  ภายใต้ พ.ร.บ.การเเข่งขันฯ พ.ศ. 2560 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมกันในการผูกขาดหรือลด

การเเข่งขันหรือจ ากัดการเเข่งขัน (cartels) มีสองมาตรา คือ มาตรา 54 กล่าวถึงการตกลงร่วมกันที่ส่งผล

กระทบร้ายแรง (hardcore cartels) และมาตรา 55 ซึ่งเกี่ยวกับการตกลงร่วมกันที่ส่งผลกระทบไม่ร้ายแรง 

(non-hardcore cartels) 

ในกรณีการตกลงร่วมกันที่ส่งผลกระทบร้ายแรง มาตรา 54 ระบุว่า 

“ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนที่แข่งขันในตลาดเดียวกัน กระท าการใด ๆ อัน

เป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจ ากัดการแข่งขันในตลาดนั้นในลักษณะ อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดราคาซื้อหรือราคาขายหรือเงื่อนไขทางการค้าใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่ส่งผลต่อ

ราคาสินค้าหรือบริการ 

(2) จ ากัดปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะผลิต ซื้อ จ าหน่าย หรือบริการ

ตามท่ีตกลงกัน 

(3) ก าหนดข้อตกลงหรือเงื่อนไขในลักษณะสมรู้กัน เพ่ือให้ฝ่ายหนึ่งได้รับการประมูลหรือ ประกวด

ราคาสินค้าหรือบริการ หรือเพ่ือมิให้ฝ่ายหนึ่งเข้าแข่งขันราคาในการประมูลหรือประกวดราคาสินค้า 

หรือบริการ 

(4) ก าหนดแบ่งท้องที่ท่ีผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะจ าหน่าย หรือลดการจ าหน่าย หรือซื้อสินค้า หรือ

บริการได้ในท้องที่นั้น หรือก าหนดผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะจ าหน่ายหรือ ซื้อ

สินค้าหรือบริการได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนจะไม่ซื้อหรือจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าหรือบริการนั้น 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการกระท าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กัน ทาง

นโยบายหรืออ านาจสั่งการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด” 
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กล่าวโดยสรุป มาตราข้างต้นห้ามมิให้การการตกลงร่วมกันที่ส่งผลกระทบร้ายแรงทั้งสี่ชนิด คือห้ามมิ

ให้มีการ ‘การก าหนดราคา’ (Price Fixing) ‘การจ ากัดปริมาณ’ (Quantity Limitation) ‘การฮ้ัวประมูล’ (Bid 

Rigging) และ ‘การแบ่งท้องที่’ (Market Allocation) ยิ่งไปกว่านั้น พฤติกรรมข้างต้นเป็นพฤติกรรมที่ผิด

กฎหมายโดยไม่ต้องพิสูจน์ (per se infringement) นั่นหมายถึงผู้ประกอบธุรกิจคนใดฝ่าฝืนข้อห้ามทั้งสี่ชนิด

ข้างต้น จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายมาตรานี้โดยไม่ค านึงถึงค่าเสียหายตามที่เป็นจริง (actual damage) 

อ านาจตลาด (market power) หรือประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น (efficiency gain)127 ผู้ฝ่าฝืนมาตรานี้มีบทลงโทษ

ทางอาญาตามมาตรา 72 ของ พ.ร.บ.การเเข่งขันฯ คือจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินร้อยละสิบของรายได้

ในปีที่กระท าความผิด หรือทั้งจ าทั้งปรับ และหากกระท าความผิดในปีแรกของการประกอบธุรกิจ ผู้ฝ่าฝืน

ต้องโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ128  

ในกรณีของการตกลงร่วมกันที่ส่งผลกระทบไม่ร้ายแรง (non-hardcore cartels) มาตรา 55 ระบุไว้

ดังต่อไปนี้ 

“ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนกระท าการใด ๆ อันเป็น การผูกขาด หรือลด

การแข่งขัน หรือจ ากัดการแข่งขันในตลาดใดตลาดหนึ่งในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในมาตรา 54 (1) (2) หรือ (4) ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่ มิใช่คู่แข่งขัน

ในตลาดเดียวกัน 

(2) ลดคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ต่ าลงกว่าที่เคยผลิตจ าหน่ายหรือให้บริการ 

(3) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดแต่ผู้เดียวเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการอย่างเดียวกัน หรือ

ประเภทเดียวกัน 

(4) ก าหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือการจ าหน่ายสินค้าหรือการบริการเพ่ือให้ปฏิบัติ 

ตามท่ีตกลงกัน 

(5) ความตกลงร่วมกันในลักษณะอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด” 

 กล่าวโดยสรุป มาตราดังกล่าวห้ามมิให้มีการตกลงร่วมกันที่ส่งผลกระทบไม่ร้ายแรง เช่นการตกลง

ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่คู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน การลดคุณภาพของสินค้าหรือบริการ การให้

บุคคลเดียวเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการประเภทเดียวกัน และอ่ืน ๆ ยิ่งไปกว่านั้นพฤติกรรมความผิด

                                                           
127 Whish, Richard and Bailey, David, Competition Law, 7th edition (2011), p. 121. 
128 ดู พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มาตรา 72. 
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ภายใต้มาตรานี้ต้องมีการพิจารณาโดยใช้หลักเหตุผล (rule of reason) โดยให้ผู้ต้องสงสัยในคดีชี้แจงและ

พิสูจน์ว่าไม่มีการจ ากัดการเเข่งขันเกิดขึ้น129 ผู้ฝ่าฝืนมาตรานี้จะได้รับโทษทางปกครองตามมาตรา 82 คือต้อง

ช าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ในปีที่กระท าความผิด และหากกระท าผิดในปี

แรกของการประกอบธุรกิจ ต้องช าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินหนึ่งล้านบาท130  

ภายใต้ พ.ร.บ.การเเข่งขันฯ บทยกเว้นโทษของการตกลงร่วมกันที่ส่งผลกระทบไม่ร้ายแรง  (non-

hardcore cartels) ได้ระบุไว้ในมาตรา 56 ดังนี้ 

“บทบัญญัติมาตรา 55 มิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) การกระท าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออ านาจสั่งการตาม

หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(2) การตกลงร่วมกันในธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาการผลิต การจัดจ าหน่ายสินค้า และการ

ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคนิคหรือเศรษฐกิจ 

(3) การตกลงร่วมกันในรูปแบบธุรกิจที่มีสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจในต่างระดับกัน โดยฝ่ายหนึ่ง

เป็นผู้ให้ใช้สิทธิในสินค้าหรือบริการ เครื่องหมายการค้า วิธีการด าเนินธุรกิจ หรือการสนับสนุน การ

ประกอบธุรกิจ และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับสิทธิซึ่งมีหน้าที่ช าระค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียม หรือ ให้

ผลตอบแทนอ่ืนใดตามที่ระบุในสัญญา 

(4) ลักษณะข้อตกลงหรือรูปแบบธุรกิจตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามค าแนะน าของคณะกรรมการ 

การตกลงร่วมกันตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3) ต้องไม่สร้างข้อจ ากัดท่ีเกินกว่าความจ าเป็น ในการบรรลุ

ประโยชน์ข้างต้น และไม่ก่อให้เกิดอ านาจผูกขาด หรือจ ากัดการแข่งขันในตลาดนั้นอย่างมีนัยส าคัญ 

โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคด้วย” 

 กล่าวโดยสรุป หากมีการตกลงร่วมกันโดยลักษณะข้างต้นจะไม่ถือว่าเป็นการกระท าความผิด ตาม

มาตรา 55 ลักษณะที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ การมีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกันที่ไม่มีการแข่งขัน

ระหว่างกัน (Single Economic Entity) การเพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพ (efficiency gain) ธุรกิจแฟรนไชส์ 

(Franchise) และตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับอนุญาต (Authorized Dealer) 

                                                           
129 Whish, Richard and Bailey, David, Competition Law, 7th edition (2011), p. 121. 
130 ดู พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มาตรา 82. 
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จากบทบัญญัติเกี่ยวกับการตกลงร่วมกันเหล่านี้ เห็นได้ว่า  พ.ร.บ.การเเข่งขันฯ จ าแนกความผิด

ออกเป็นสองชนิดตามผลกระทบอย่างค่อนข้างชัดเจน ซึ่งแนวทางคล้ายกันนี้ก็ได้แบ่งชนิดของบทลงโทษ

ออกเป็นความผิดอาญาและค่าปรับทางปกครองนั่นเอง 

  

2.2.2.  ขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายการเเข่งขันทางการค้าในประเทศไทย  

 พ.ร.บ.การเเข่งขันฯ พ.ศ. 2560 ก าหนดขั้นตอนการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระท าที่ผิดกฎหมายไว้

ในระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยการร้องเรียนและการแสวงหาข้อเท็จจริง และการ

ด าเนินคดีทางอาญาหรือคดีทางปกครอง พ.ศ. 2562 (“ระเบียบการร้องเรียนและการแสวงหาข้อเท็จจริง และ

การด าเนินคดี”) การบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการด าเนินคดีต่อต้านการตกลงร่วมกัน เป็นปัจจัยส าคัญในการ

สร้างวัฒนธรรมการเเข่งขันให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ขั้นตอนภายใต้ระเบียบนี้สามารถเเบ่งออกเป็นสองระยะ คือ (1) 

ขั้นตอนภายในของสขค. ก่อนการประกาศและบังคับใช้ผลการพิจารณา และ (2) ค าตัดสินของศาล 

 อ้างอิงจากระเบียบการร้องเรียนและการแสวงหาข้อเท็จจริงและการด าเนินคดี ขั้นตอนเเรกในกระ

บวนการเริ่มต้นเมื่อ ผู้ร้อง (Claimant) หรือบุคคลที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนว่ามีหรืออาจมีการกระท าอันเป็น

ความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ส่งเรื่องร้องเรียน (Complaint) ถึงสขค. หากความปรากฏแก่

คณะกรรมการฯ ว่ามีหรือจะมีการกระท าอันเป็นความผิด ตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า คณะกรรมการฯ 

มีอ านาจจะด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวโดยส่งให้สขค. ด าเนินการตามระเบียบนี้131 ต่อจากนั้น 

พนักงาน (Official) จะลงทะเบียนรับเรื่องและบันทึกข้อมูลลงในระบบ และส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้ 

เลขาธิการ (Secretary-General) เพ่ือพิจารณาว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลและสมควรด าเนินการต่อหรือไม่132 เมื่อ

พิจารณาเสร็จสิ้น เลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ (Officer) หาข้อเท็จจริงและรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริง พฤติการณ์และตัวผู้กระท าความผิด เมื่อเสร็จสิ้นข้อมูลจะถูกจัดเป็น

รายงาน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการฯ (Commission) ให้พิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อไป133 เมื่อได้รับรายงาน 

คณะกรรมการฯ จะสั่งให้ยุติเรื่องหากเห็นว่าเรื่องร้องเรียนไม่มีมูล เเต่หากเห็นว่ามีมูล คณะกรรมการฯ จะ

                                                           
131 ดู ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยการร้องเรียนและการเเสวงหาข้อเท็จจริงและการด าเนินคดีอาญา
หรือคดีทางปกครอง พ.ศ. 2562 มาตรา 8 และ 11. 
132 ดู ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยการร้องเรียนและการเเสวงหาข้อเท็จจริงและการด าเนินคดีอาญา
หรือคดีทางปกครอง พ.ศ. 2562 มาตรา 13. 
133 ดู ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยการร้องเรียนและการเเสวงหาข้อเท็จจริงและการด าเนินคดีอาญา
หรือคดีทางปกครอง พ.ศ. 2562 มาตรา 14. 
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ด าเนินการต่อไป โดยจ าแนกว่าเป็นความผิดทางอาญาหรือเป็นความผิดทางปกครอง134 โดยจะมีการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการ (sub-commission) เพ่ือรับผิดชอบโดยอ้างอิงตามหมวด 3 การสืบสวนและสอบสวน

ความผิดในคดีอาญา หรือหมวด 4 การพิจารณาคดีทางปกครอง ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การสอบสวน

ความผิดในคดีอาญานั้นซับซ้อนกว่าทางปกครองด้วยต้องถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

อีกด้วย การสืบสวนสอบสวนคือการรวบรวมหลักฐานเพ่ือสืบหาความจริงของสถานการณ์ที่เป็นข้อกล่าวหา

ภายใต้พ.ร.บ.การเเข่งขันฯ และหลักวิธีพิจารณาคดีอาญา (Criminal Procedure Doctrines) อันได้แก่ ‘หลัก

สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ (presumption of innocence)’ และ ‘หลักการพิสูจน์จนสิ้นความสงสัยตาม

สมควร (Beyond a Reasonable Doubt)’ ต่อมาเมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสืบสวนและ

สอบสวนเสร็จสิ้น จะมีการประชุมเพ่ือพิจารณาท าความเห็นเกี่ยวกับความผิดของผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด โดยคณะอนุกรรมการสอบสวนจะพิจารณาท้ังข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

จนครบทุกประเด็น และเสนอข้อพิจารณาพร้อมความเห็น (recommendation) ว่าสมควรปรับทางปกครอง 

หรือด าเนินการฟ้องคดีอาญาแล้วแต่กรณี135 ต่อมาคณะกรรมการฯ จะพิจารณาและประกาศผลการพิจารณา

ภายใต้ระเบียบของมาตรา 19 และ 29 ของ พ.ร.บ.การเเข่งขันฯ136 ส าหรับความผิดที่มีบทลงโทษทางอาญา

เช่นในมาตรา 54 ของ พ.ร.บ.การเเข่งขันฯ คณะกรรมการฯ มีอ านาจเปรียบเทียบความผิดได้ (settlement) 

ซึ่งเมื่อผู้ต้องหาช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบจะถือว่าคดีเลิกกันแล้ว137 (ดูรายละเอียดการ

เปรียบเทียบคดีภายใต้พระราชบัญญัตินี้เพ่ิมเติมได้ในหัวข้อ 3.3) แต่หากไม่มีการเปรียบเทียบ ผู้กระท า

ความผิดต้องจ่ายค่าปรับในจ านวนที่กฎหมายก าหนดเพ่ือจบคดี ทั้งนี้หากผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตามผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการฯ คดีสามารถขึ้นสู่ศาลที่มีอ านาจในการตัดสินคดี และถือเป็นการเข้าสู่ขั้นตอน

ต่อไปคือขั้นตอนการตัดสินของศาล (adjudication stage) 

ภายใต้พ.ร.บ.การเเข่งขันฯ การฟ้องคดีอาญาและคดีเรียกค่าความเสียหายอยู่ในเขตอ านาจของศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ( IPITC)138 โดยศาลข้างต้นจะพิจารณาคดีการเเข่งขันทาง

                                                           
134 ดู ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยการร้องเรียนและการเเสวงหาข้อเท็จจริงและการด าเนินคดีอาญา
หรือคดีทางปกครอง พ.ศ. 2562 มาตรา 15. 
135 ดู ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยการร้องเรียนและการเเสวงหาข้อเท็จจริงและการด าเนินคดีอาญา
หรือคดีทางปกครอง พ.ศ. 2562 มาตรา 31. 
136 ดู พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และ 20  
137 ดู พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มาตรา 79 
138 ดู พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มาตรา 26 
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การค้าประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  

2.2.3. การเปรียบเทียบคดีภายใต้มาตรา 79 ของพ.ร.บ.การเเข่งขันฯ  

 หลักของการเปรียบเทียบความผิดคือการตกลงยินยอมของคู่ความทั้งสองฝ่ายหลังจากการสืบสวน

สอบสวนเสร็จสิ้น เเต่ก่อนหน้าที่ศาลจะมีค าตัดสิน การเปรียบเทียบความผิดมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดค่าใช้จ่ายเเละ

ความล่าช้าของค าตัดสิน139 เพ่ือการนี้หน่วยงานการเเข่งขันทางการค้าต้องมีอ านาจที่จะใช้ระบบไกล่เกลี่ยเพื่อ

จบคดีหรือเปรียบเทียบคดี ซึ่งในกรณีนี้คือคดีเกี่ยวกับการร่วมกันจ ากัดการแข่งขัน โดยกิจการธุรกิจยอมรับ

ความผิดเพื่อโทษที่ลดลง 

 การเปรียบเทียบคดีปรากฏในมาตรา 79 ของพระราชบัญญัติการเเข่งขันฯ ซึ่งระบุว่า 

“บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้ ในการใช้ออ านาจ

ดังกล่าวคณะกรรมการอาจมอบหมายให้เลขาธิการกระท าการแทนได้  

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้ถือว่า คดี

เลิกกนัตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

การก าหนดจ านวนเงินค่าปรับที่จะเปรียบเทียบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่

คณะกรรมการประกาศก าหนด” 

มาตราดังกล่าวให้อ านาจในการเปรียบเทียบความผิดของผู้ ต้องหาให้แก่คณะกรรมการฯ หรือ

เลขาธิการที่ได้รับการมอบหมายในการ โดยคดีจะถือว่าเลิกต่อกันเมื่อผู้ต้องหาจะต้องจ่ายค่าปรับตามจ านวนที่

เปรียบเทียบ 

ค่าปรับเมื่อมีการเปรียบเทียบโดยปกติจะไม่ได้เป็นจ านวนน้อยลงมากนัก และถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบ

กับการปรับลดตามมาตรการลดหย่อนโทษ (leniency programme) ในสหภาพยุโรป140 ที่เป็นเช่นนี้เพราะ

ต้องการให้มาตรการลดหย่อนโทษคงเเรงจูงใจให้กิจการต่าง ๆ ยอมสารภาพและร่วมมือกับหน่วยงานในการ

สืบสวนอย่างเสมอๆ มากกว่าที่จะรอการหน่วยงานจับผิดได้ได้และรับผิดไปเอง เมื่อการเปรียบเทียบสามารถ

                                                           
139 UNCTAD, Competition Guideline: Leniency Programmes (2016), MENA Programme, p. 13. 
140 OECD, Challenges and Co-Ordination of Leniency Programmes Background Note (2018), p. 12 – 13. 
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ลดโทษได้ สิ่งนี้ส่งผลเสียและลดประสิทธิภาพของมาตรการลดหย่อนโทษ หากการเปรียบเทียบสามารถลดโทษ

ได้เป็นมากเกินไป แรงดึงดูดใจของมาตรายิ่งลดลง 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้มาตรการลดหย่อนโทษและการเปรียบเทียบความผิดจะมีลักษณะการลดโทษ

เช่นเดียวกัน เเต่ทั้งสองมีเป้าหมายแตกต่างกัน มาตรการลดหย่อนโทษเกิดข้ึนเพื่อตรวจสอบ ยับยั้ง และอ านวย

ความสะดวกในสืบสวนคดีการตกลงร่วมกัน ในขณะเดียวกัน การเปรียบเทียบความผิดนั้นมีขึ้นเพ่ือเพ่ิมประ

สิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาหลังการสืบสวน และจะถูกยกขึ้นพูดถึงก็เมื่อหน่วยงานได้เริ่มการสืบสวน

เเล้วเท่านั้น ในแง่นี้มาตรการลดหย่อนโทษเป็นถือเป็นเครื่องมือในการสืบสวนที่จะถูกใช้ตั้งเเต่ขั้นตอนเเรกเพ่ือ

ค้นหาข้อมูลหลักฐานในการพิสูจน์การละเมิด ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ชัดเจน141 นอกจากนั้นการเปรียบเทียบ

ความผิดนั้นมีลักษณะที่ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยและตัดสินใจของหน่วยงาน (discretion) ซึ่งขัดกับคุณลักษณะที่

จ า เป็นต่อความเชื่อใจของผู้ประกอบธุรกิจที่จ า เป็นจะต้องได้รับความแน่นอนจากฝั่ งหน่วยงาน 

(commitment) ในการได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนโทษเพ่ือให้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเข้าร่วมมาตรการ

ดังกล่าวหรือไม ่

  

2.2.4. ปัญหาเรื่องแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการตกลงร่วมกันของสขค. ในปัจจุบัน  

 ภายหลังการเปลี่ยนเเปลงตัวบทมาตราใน พ.ร.บ.เเข่งขันฯ ฉบับใหม่นั้น ภาพรวมการบังคับใช้

กฎหมายการเเข่งขันทางการค้าในประเทศไทยเปลี่ยนเเปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในแง่ของการปริมาณการส่ง

เรื่องร้องเรียนและการยับยั้งที่เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรการต่อต้านการตกลงร่วมกันยังไม่ปรากฏให้เห็นใน

ประเทศไทยถึงแม้จะมีมาตรการต่อต้านพฤติกรรมการผูกขาดชนิดอื่น142  

ปัจจุบันมีกลไกที่เป็นเเรงจูงใจให้ผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดสารภาพเพียงอย่างเดียวในพระราชบัญญัติการเเข่ง

ขันฯ นั่นคือการลดโทษจากการเปรียบเทียบความผิดตามมาตรา 79 (settlement mechanism) ทั้งนี้ทั้งนั้น 

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น จุดประสงค์อันดับแรกของการเปรียบเทียบความผิดไม่ใช่เพ่ือการส่งเสริมให้ผู้กระท า

ความผิดส่งมอบพยานหลักฐาน แต่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วของกระบวนการพิจารณาคดี และ

เป็นการลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอน นอกจากนี้กลไกการเปรียบเทียบความผิดถูกร่างขึ้นเพ่ือปรับใช้กับทุกความผิด

ภายใต้ พ.ร.บ. นี้ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะคดีการตกลงร่วมกันเเต่อย่างใด143 อีกทั้งผู้ต้องหายังไม่มีหลักประกันว่า

                                                           
141 เพิ่งอ้าง, 12 – 13. 
142 ดู สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเเข่งขันทางการค้า และผลค าวินิจฉัย; https://otcc.or.th/complain-
summary/ cละ https://otcc.or.th/pronouncement/ 
143 ดู พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มาตรา 79 
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ความผิดจะลดลงจากการเปรียบเทียบเนื่องจากต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสิน144 อีกหนึ่ง

กลไกที่ผู้ประสงค์จะเปิดโปงความลับภายในสามารถหวังประโยชน์ได้คือ บทบัญญัติเกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษ 

ในมาตรา 78 ของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งให้อ านาจศาลลดโทษได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องไม่เกินกึ่งหนึ่ง

ของโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิด145 ซึ่งเหตุบรรเทาโทษนั้น รวมถึง “ผู้ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้

ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอ่ืนที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะท านองเดียวกัน” ดังนั้นผู้

สมรู้ร่วมคิดซึ่งปฏิบัติดังบทบัญญัตินี้สามารถจะได้รับการผ่อนโทษ อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าเสียดายที่ประโยชน์นี้จะ

สามารถใช้ได้เมื่อคดีข้ึนศาลเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ด้วยเหตุนี้การบรรเทาโทษจึงไม่อาจดึงดูดผู้กระท าความผิดให้

สารภาพได้ด้วยตนเอง 

จากข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่าแนวทางการรับมือกับการตกลงร่วมกันใน

ประเทศไทยยังมีปัญหาที่สมควรได้รับการเเก้ไข ปัญหาเหล่านี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลกระทบของการไม่มี

มาตรการลดหย่อนโทษหรือกลไกตรวจจับการตกลงร่วมกันที่เข้มแข็ง อีกทั้งข้อมูลจากสถิติได้เเสดงให้เห็นแล้ว

ว่ามาตรการลดหย่อนโทษที่มีประสิทธิภาพสามารถเพ่ิมการตรวจจับและลงโทษผู้สมรู้ร่วมคิดผ่านทางความ

ช่วยเหลือด้านรวบรวมหลักฐานและยับยั้งกิจการต่าง ๆ กล่าวโดยสรุปคือ มาตรการลดหย่อนโทษมีบทบาท

ส าคัญอย่างมากในการต่อต้านการตกลงร่วมกัน และสมควรเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยอย่างยิ่ง146  

อย่างไรก็ดีการน ารูปแบบมาตรการลดหย่อนโทษจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทยโดยตรงนั้นไม่

สามารถท าได้ มาตรการจะไม่สามารถใช้งานได้จริงหากไม่ค านึงถึงข้อจ ากัดของกฎหมายไทย เมื่อพิจารณา

เช่นนี้ การน ามาใช้อาจมีประเด็นที่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับหลักฐานของคดีในประมวลกฎหมายอาญา 

ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก โดยธรรมชาติแล้วมาตรการลดหย่อนโทษเกิดขึ้นเพ่ือจูงใจผู้กระท าความผิดให้มอบ

หลักฐาน ค าถามจึงเกิดขึ้นว่าหลักฐานจากแรงจูงใจนั้นสามารถอ้างเป็นพยานหลักฐานในศาลได้หรือไม่ 

(admissibility of evidence) หรือเป็นการขัดต่อมาตรา 226 ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

โดยมาตรา 226 ระบุว่าหลักฐานใด ๆ ในคดีอาญาที่เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญหลอกลวงหรือ

ได้มาโดยมิชอบประการอ่ืน หลักฐานนั้นจะไม่สามารถน ามาเป็นหลักฐานต่อหน้าศาลได้ ถึงแม้จะมีความเป็นไป

ได้ในการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาก็ตาม147 ประเด็นส าคัญจึงตกอยู่ที่การนิยามค าว่า “การ
                                                           
144 ดู ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยการร้องเรียนและการเเสวงหาข้อเท็จจริงและการด าเนินคดีอาญา
หรือคดีทางปกครอง พ.ศ. 2562 มาตรา 34. 
145 ดู ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78. 
146 Wils, Wouter P.J., Leniency in Antitrust Enforcement: Theory and Practice (2007), p. 17. 
147 ดู ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226. 
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จูงใจ” ของศาลว่าเหมารวมถึงจุดมุ่งหมายของมาตรการลดหย่อนโทษหรือไม่ ในอดีตมีเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้

ในคดีกฎหมายยาเสพติด ตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6243/2554 ศาลได้ตัดสินไว้ว่าการที่เจ้าหน้าที่ต ารวจ

บอกผู้ต้องหาเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อบอกข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการจับกุมผู้กระท าความผิด ตามมาตรา 

100/2 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2522 นั้นไม่ถือว่าเป็น “แรงจูงใจ” แก่

จ าเลยที่หนึ่ง148 ดังนั้นพยานการให้การของจ าเลยที่หนึ่งต่อหน้าศาลจึงนับเป็นหลักฐานที่รับฟังได้149 จากการ

ตีความของศาล จะเห็นได้ว่าศาลเห็นชอบให้หลักฐานที่เกิดขึ้นจากการแจ้งผลประโยชน์ทางกฎหมาย150 ดังนั้น

แล้ว การน ามาตรการลดหย่อนโทษมาปรับใช้ในประเทศไทยจึงสามารถท าได้โดยไม่กระทบต่อหลักฐานที่ได้รับ 

ตามท่ีศาลไทยได้เห็นชอบไว้แล้วในคดีนี ้

ประการที่สอง การค้นพบหลักฐานที่แน่นอนและน่าเชื่อถือนั่นเป็นไปได้ยากในคดีการตกลงร่วมกัน

เนื่องจากผู้สมรู้ร่วมคิดโดยปกติจะซ่อนหลักฐานได้มิดชิด ดังนั้นประเด็นปัญหาถัดมาจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าศาล

ยอมรับพยานแวดล้อม (Circumstantial Evidence) หรือไม่ เป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าการพบพยานโดยตรง 

(Direct Evidence) เกิดขึ้นได้ยากมากในกรณีนี้ แตกต่างกับพยานหลักฐานด้านเศรษฐศาสตร์ (economic 

evidence) ที่พบได้ง่ายกว่า ไม่ว่าจะผ่านการกระท าของสมาชิกกลุ่มการตกลงร่วมกัน (conduct) หรือ

พิจารณาผ่านโครงสร้างตลาด (structural)151 ศาลในสหรัฐอเมริกายอมรับพยานแวดล้อมซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการ

สืบสวน อีกทั้งยังน่าแปลกใจที่มีการใช้อย่างแพร่หลายจนปัจจุบันศาลต้องพยายามลดการใช้พยานหลักฐาน

ประเภทดังกล่าวลง152 ส าหรับประเทศไทยนั้น ยังไม่มีมาตราใดในประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญาซึ่ง

ใช้พยานแวดล้อมโดยตรง นอกจากนั้น เนื่องจากศาลไทยยังไม่เคยตัดสินคดีการตกลงร่วมกันมาก่อน ท าให้ยิ่ง

ยากในการบอกขอบเขตที่สามารถใช้หลักฐานประเภทนี้ได้ หากเมื่อพิจารณามาตรา 226 ซึ่งเกี่ยวกับ

พยานหลักฐานในคดีอาญาทั่วไป บทบัญญัตินี้ระบุว่า “พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งน่าจะ

พิสูจน์ได้ว่าจ าเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์” สามารถใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ ซึ่งมาตราได้ยอมรับรวมหลักฐานที่

พ่ึงพาความน่าจะเป็นโดยไม่ได้จ ากัดว่าต้องเป็นหลักฐานโดยตรงเท่านั้น การใช้ค านี้สามารถถือได้ว่า พยาน

                                                           
148 ดู พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2. 
149 ดู ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6243/2554. 
150 เข็มชัย ชุติวงศ,์ ค าอธิบาย กฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (2556), กรุงสยาม พับลิชช่ิง จ ากัด, น. 285. 
151 AANZFTA, Competition Primers for ASEAN Judges (2018), p. 2 – 4. 
152  Leslie, Christopher R. , The Decline and Fall of Circumstantial Evidence in Antitrust Law ( 2020) ,  
p. 1714 – 1715. 
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แวดล้อมอยู่ภายใต้ค าว่า “ซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่า” และสามารถใช้อ้างต่อศาลได้153 อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่มีการ

น าหลักฐานชนิดดังกล่าวมาใช้จริงในประเทศไทย 

ประการสุดท้าย หากศาลยอมรับฟังพยานแวดล้อม หลักฐานนั้นต้องสามารถพิสูจน์ได้จนสิ้นข้อสงสัย

ตามสมควร (Proof beyond a reasonable doubt) ภายใต้มาตรา 227 ศาลในสหรัฐอเมริกาพิจารณา

หลักฐานชนิดนี้ว่าผ่านเกณฑ์ดังกล่าว อ้างอิงจากคดีที่ศาลได้ตัดสินเป็นบรรทัดฐานว่า “พฤติกรรมของจ าเลยไม่

สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากไม่มีการตกลงร่วมกัน”154 ศาลในสหรัฐอเมริกายังได้น าพฤติกรรมการก าหนดราคา

หรือปริมาณสินค้าและบริการไปในทิศทางเดียวกับคู่ เเข่งโดยไม่ได้นัดแนะกัน (conscious parallelism) 

ประกอบการพิจารณาคดีอีกด้วย ส าหรับประเทศไทย หากพยานแวดล้อมหรือพยานด้านเศรษฐศาสตร์ไม่ผ่าน

เกณฑ์พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยตามสมควร ความส าคัญของมาตรการลดหย่อนโทษจะถูกจับตามองมากยิ่งข้ึน 

 

2.3. ข้อเสนอแนะเพื่อการน ามาตรการลดหย่อนโทษมาบังคับใช้ในประเทศไทยและวิธีการอื่นที่น่าสนใจ  

ดังที่ได้ศึกษาแนวทางการรับมือของคณะกรรมการฯ ต่อการตกลงร่วมกันจ ากัดการแข่งขันในปัจจุบัน 

ดูเสมือนว่าการน ามาตรการลดหย่อนโทษมาปรับใช้จะเป็นทางออกที่เชื่อถือได้ในเชิงทฤษฎี อย่างไรก็ตาม 

ภาวะที่หาทางออกไม่ได้ (deadlock) อาจเกิดขึ้นหากไม่ได้พิจารณาประเด็นเหล่านี้ เนื้อหาในส่วนนี้จะ

ประกอบด้วยสามส่วนหลัก ได้แก่ (1) การท าให้มาตรการปรับใช้ได้จริง (2) การปรับโครงสร้างแรงจูงใจของ

มาตรการ และ (3) การส่งเสริมวิธีการรับมือเพ่ือความส าเร็จของมาตรการ และมาตรการทางเลือก

นอกเหนือจากการลดหย่อนโทษ 

 

2.3.1. การท าให้มาตรการลดหย่อนโทษสามารถน ามาปรับใช้ได้ในสถานการณ์จริงในประเทศไทย 

การสร้างแนวทางเพ่ือปรับใช้มาตรการในปัจจุบันไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงกลไกทาง

กฎหมายบางประการ ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2.2.4 ปัญหาที่อาจท าให้มาตรการลดหย่อนโทษไม่ถูกน ามาปรับ

ใช้คือปัญหาว่าหลักฐานจากกรณีนี้ศาลยอมรับหรือไม่ นอกจากนี้ข้อเท็จจริงที่ว่าปัจจุบันยังไม่มีบรรทัดฐานทาง

                                                           
153 ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, การรับฟังและช่ังน้ าหนักพยานแวดล้อมกรณี: ศึกษากรณีคดีฆาตกรรมนางผัสพร บุญเกษมสันติ (2561), 
น. 44. 
154 Werden, Gregory J. , Economic Evidence on the Existence of Collusion:  Reconciling Antitrust Law with 
Oligopoly Theory (2004), p. 31. 
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กฎหมาย (precedence) ในคดีการแข่งขันทางการค้าซึ่งได้ขึ้นไปสู่ชั้นศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีการตกลง

ร่วมกัน ท าให้การก าหนดรูปแบบโครงสร้างมาตรการให้เหมาะสมกับประเทศไทยเป็นไปได้ยาก 

วิธีเเก้ไขประการแรก คือการปรับให้โทษทางอาญาตามพ.ร.บ.การเเข่งขันฯ มาตรา 54 เป็นโทษชนิด

อ่ืน อาทิ โทษทางปกครองหรือแม้แต่โทษทางพินัย เป็นต้น เหตุผลที่อาจมีการปรับเปลี่ยนไม่ใช้โทษทางอาญา

กับความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้านั้นเป็นเพราะกฎหมายอาญาเป็นกฎข้อบังคับซึ่งออกโดยฝ่าย

นิติบัญญัติเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือป้องกันการก่อ

อาชญากรรมและลงโทษผู้ฝ่าผืนเพ่ือไม่ให้กระท าความผิดนั้นอีก เป้าหมายที่ส าคัญอีกประการคือเพ่ือปกป้อง

สังคม โดยครอบคลุมไปถึงการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการก่ออาชญากรรมนอกเหนือจาก

ประโยชน์ในการยับยั้งจากบทลงโทษโดยตรง155 อีกด้านหนึ่ง กฎหมายการเเข่งขันทางการค้าคือกฎหมาย

เศรษฐกิจที่ดูเเลความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบกิจการ เพ่ือสร้างการเเข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมในตลาด 

ผลลัพธ์ที่เล็งเห็นได้ของตลาดเช่นนี้คือระบบเศรษฐกิจการค้าที่เติบโตขึ้น เนื่องจากมาตรการกระจายทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างงาน การกระจายรายได้ และเงินลงทุนจากต่างประเทศอย่างเป็นธรรม เดิมนั้น

สาเหตุที่เขียนไว้ให้ต้องมีบทลงโทษทางอาญาในกฎหมายการเเข่งขันทางการค้า คือ การอ้างถึงความจ าเป็นใน

การควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบการ เพราะการฝ่าฝืนจะส่งผลกระทบทางร้ายแก่สังคมส่วนรวม โทษทาง

อาญาสามารถสร้างความกลัวและท าให้ไม่กล้าฝ่าฝืนกฎหมายเศรษฐกิจนี้156 ดังนั้นแล้ว กฎหมายการเเข่งขันฯ 

จึงเป็นบทบัญญัติทางอาญา ซึ่งต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ภาค 1157 ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลักษณะคดีการตกลงร่วมกันฯ จะเห็นความแตกต่างจากคดีประเภทอ่ืน 

โดยเฉพาะกรณีการใช้อ านาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม (Abuse of dominance) โดยคดีตกลงร่วมกันนั้นมี

สมาชิกกระท าความผิดหลายคนร่วมมือกันเพ่ือผูกขาดตลาด เช่น การก าหนดราคาและการฮ้ัวประมูลเป็นต้น 

จากมุมมองคนภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือหน่วยงานต่อต้านการผูกขาด พฤติกรรมลับ ๆ นี้ยากที่จะ

ตรวจจับ หากในมุมมองกลุ่มสมาชิกที่กระท าความผิด พวกเขาสามารถเพ่ิมความร้ายแรงของพฤติกรรม

ดังกล่าวจนกว่าจะถูกจับได้ ดังนั้นถึงมีบทลงโทษทางอาญาก็ไม่อาจให้ประโยชน์ประการใดมากนัก นอกจาก

โทษที่ร้ายแรงขึ้นหากแต่ยังไม่เคยถูกใช้ส าหรับกรณีเช่นนี้ในประเทศไทยแม้แต่ครั้งเดียว นอกจากนี้ เมื่อโทษมี

ความร้ายแรงอย่างโทษอาญา สมาชิกที่ตกลงร่วมกันจ ากัดการแข่งขันยิ่งมีแนวโน้มน้อยลงที่จะสารภาพและ

                                                           
155 Maculan, Elena and Gil, Alicia Gil, The Rationale and Purposes of Criminal Law and Punishment in 
Transitional Contexts (2020), Oxford Journal of Legal Studies, p. 133 – 140. 
156 OTCC, Why Competition Law needs Criminal Penalty (2015), p. 2 – 4. 
157 เพิ่งอ้าง. 
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มอบข้อมูลหลักฐานของตนให้หน่วยงานเพราะเกรงกลัวบทลงโทษจากทั้งกฎหมายเองและสมาชิกอ่ืนในกลุ่ม 

กล่าวคือ อาจเป็นการสร้างให้เกิดการใช้การเปิดเผยข้อมูลเป็นค าขู่เพ่ือให้การตกลงร่วมกันมีความม่ันคงมากขึ้น 

(disclosure as a threat) พ.ร.บ.การเเข่งขันฯ ปัจจุบันแม้จะมีมาตราเกี่ยวกับการลดโทษโดยการเปรียบเทียบ

ความผิด หากส าหรับผู้ตกลงร่วมกันอาจไม่มีแรงจูงใจที่มากพอในการบอกความลับ เนื่องจากไม่มีหลักประกัน

ว่าคณะกรรมการฯ จะลดโทษให้ตามกฎหมายมาตรานี้158 ส าหรับหน่วยงานต่อต้านการเเข่งขันแล้ว นอกจาก

การรอข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะเเส การใช้พยานทางเศรษฐศาสตร์หรือพยานแวดล้อมสามารถช่วยในการรับมือกับ

คดีการตกลงร่วมกันได้ อย่างไรก็ตามดังที่ได้กล่าวไว้ ประเทศไทยยังมีความไม่แน่นอนว่าศาลยอมรับหลักฐาน

ดังกล่าวหรือไม่ และมีข้อสงสัยว่าสิ่งนี้จะสามารถผ่านเกณฑ์พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยหรือไม่นั่นเอง 

 หากมีการปรับบทลงโทษเปลี่ยนเป็นการปรับทางปกครองซึ่งพ.ร.บ.การเเข่งขันฯ ได้ยอมรับและมี

ข้อบังคับพร้อมสรรพ159 อย่างไรก็ตาม หากใช้บทลงโทษทางการปกครองในมาตรา 54 คณะกรรมการฯ อาจ

ต้องพิจารณาจ านวนค่าปรับในมาตรา 55 ใหม่เพ่ือจ าแนกความผิดให้ชัดเจนต่อไป นอกจากนั้นการลงโทษใน

รูปแบบอ่ืน เช่น การลงโทษด้วยการยกเลิกหรือระงับใบอนุญาต ก็ยังสามารถที่จะถูกน ามาใช้ประกอบกันได้

เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะหากผู้ประกอบธุรกิจนั้นประกอบธุรกิจที่จ าเป็นต้องมีการขอใบอนุญาต เป็นต้น 

วิธีเเก้ไขที่สอง คือการเเก้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ศาลยอมรับพยานทาง

เศรษฐศาสตร์และพยานแวดล้อมในคดีการเเข่งขันทางการค้า อย่างไรก็ดีการเเก้ไขประมวลเพียงอย่างเดียว

อาจไม่สามารถรับประกันว่าหลักฐานทั้งสองชนิดจะผ่านเกณฑ์พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยได้หรือไม่ซึ่งเป็นข้อบังคับ

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 227 นอกจากนี้การเเก้ไขประมวลต้องได้รับความ

ร่วมมือจากหน่วยงานอื่น คณะกรรมการฯ อาจไม่สามารถด าเนินการให้ลุล่วงได้เพียงองค์กรเดียว 

          

2.3.2. ข้อเสนอแนะโครงสร้างมาตรการลดหย่อนโทษ (ปัจจัยดึงดูด)  

มาตรการลดหย่อนโทษเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบกิจการซึ่งได้ฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันฯ สารภาพ

การฝ่าฝืนและส่งข้อมูลหลักฐานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแลกกับโทษของพฤติกรรมการผูกขาดที่

ลดลง160 ประเทศไทยยังไม่มีคดีไหนที่มีสมาชิกเป็นผู้แจ้งเบาะเเสการตกลงร่วมกันที่มีผลกระทบร้ายแรง ดังนั้น

                                                           
158 ดู พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มาตรา 79 
159 ดู the Trade Competition Commission Regulation on Complaints, Investigation, and Procedures for 
Criminal or Administrative Prosecution B.E. 2562. 
160 OECD, Executive Summary of the roundtable on Challenges and co-ordination of leniency programmes 
(2018), p.2. 
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โครงสร้างมาตรการต้องผ่านการพิจารณาโดยละเอียดจึงจะมีประสิทธิภาพในประเทศไทย เพ่ือการนี้ ข้ามพเจ้า

เสนอว่า มาตรการลดหย่อนโทษจ าเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยดึงดูด ได้แก่ 

ประการแรก เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการสืบสวนและดึงดูดผู้กระท าความผิดให้เปิดเผย

เบาะแสและหลักฐาน มาตรการลดหย่อนโทษควรมีการการลดค่าปรับให้ผู้แจ้งเบาะเเส หนึ่งสิ่งที่ต้องสนใจก่อน

เรื่องค่าปรับ คือเรื่องจ านวนผู้ส่งเรื่องร้องเรียน ในบางประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจที่แจ้งเบาะเเสคนแรกเป็นเพียง

คนเดียวที่ได้รับการคุ้มกันเด็ดขาด (absolute amnesty) ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันในหมู่ผู้ตกลงร่วมกันที่

จะน าเอาข้อมูลมาให้แก่คณะกรรมการฯ เเต่ก็มีบางประเทศท่ีให้การคุ้มกันโดยลดหย่อนโทษให้ผู้สารภาพรายที่

สองและรายต่อ ๆ ไปด้วย (decremental leniency) เพราะเชื่อว่าจะเป็นช่องทางที่ท าให้คณะกรรมการฯ 

สามารถได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าการได้รับข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจเพียงร่างเดียว 161 หาก

พิจารณาจากสถานการณ์ของการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศไทย ประเทศไทยอาจ

พิจารณาใช้มาตรการโดยมีเป้าหมายหลักเป็นการรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุด ดังนั้นจึงควรมีนโยบาย

ลดหย่อนโทษให้แก่ทั้งผู้สารภาพรายที่หนึ่งและรายต่อ ๆ ไป อีกทั้งการเลือกในรูปเเบบนี้มีความเสี่ยงน้อยกว่า

การให้ความคุ้มกันเด็ดขาดแก่ผู้สารภาพรายเเรกเพียงรายเดียว เนื่องจากหลักฐานเพียงเท่านั้นอาจไม่เพียงพอ

และเพ่ือลดความเสี่ยงที่ศาลอาจไม่ยอมรับหลักฐานจากการไม่มีคดี ซ่ึงเป็นบรรทัดฐานมาก่อน อย่างไรก็ดีการ

ลดโทษนั้นควรจะมีระดับที่สูงพอสมควร ส่วนการลงโทษก็ควรมีความรุนแรงของโทษ (ดังจะเห็นได้จากตารางที่

แสดงสัดส่วนการลดโทษในบทน า) เพ่ือให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้สารภาพและไม่สารภาพอย่างชัดเจนอัน

เป็นปัจจัยส าคัญที่จะก่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลของการบังคับใช้มาตรการลดหย่อนโทษ นอกจากนี้ ข้อมูล

เบาะเเสและหลักฐานที่ประสงค์จะแจ้งควรมีคุณค่าเพ่ิมเติมไปจากเบาะเเสที่คณะกรรมการฯ เคยได้รับมาก่อน

จากผู้สารภาพรายก่อน ๆ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นเช่น ผู้สารภาพต้องร่วมมือด้วยความจริงใจอย่างเต็มที่หรือไม่ 

(ในหลายประเทศมีข้อก าหนดว่าผู้สารภาพจะได้รับการลดหย่อนโทษต่อเมื่อให้ความร่วมมืออย่างดีไปจนคดีถึง

ที่สุด) และเลิกกระท าความผิดดังกล่าวเมื่อส่งเรื่องร้องเรียนทันที ในบางประเทศนั้นให้โอกาสผู้ประกอบธุรกิจที่

จะมา “จองคิว” การขอเข้าร่วมมาตรการได้แม้จะยังไม่มีหลักฐานเพียงพอ และให้เวลาตามสมควรที่จะไป

พยานหลักฐานเพ่ิมเติมที่เพียงพอ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการและเจ้า

พนักงานของรัฐมีข้อมูลในเบื้องต้นที่เพียงพอต่อการเริ่มต้นกระบวนการต่อไป การใช้ข้อก าหนดของมาตรการที่

หลากหลายเหล่านี้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของมาตรการลดหย่อนโทษ 

                                                           
161 OECD, Challenges and co-ordination of leniency programmes – Summaries of contributions (2018), p. 2 
– 29. 
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 ประการที่สอง คือความแน่นอนของมาตรการ มาตรการลดหย่อนโทษควรมีความโปร่งใส่และแน่นอน 

เพ่ือให้ผู้ประสงค์จะสารภาพเพ่ือขอลดโทษรู้วิธีการส่งเรื่องให้แก่หน่วยงาน รู้คุณสมบัติที่จ าเป็น และรู้ประโยชน์

และโทษเมื่อส่งเรื่องหรือไม่ส่งเรื่องร้องเรียน เพ่ือการนี้ บทบาทของทั้งเเครอท (รางวัล) และไม้ (บทลงโทษ) 

ต้องมีความส าคัญชัดเจน162 ความแตกต่างระหว่างบทลงโทษที่ไม่ได้รับการลดหย่อนและที่ได้รับการลดหย่อน

ต้องแตกต่างกันชัดเจนและแน่นอน ความแน่นอนของบทลงโทษในทั้งสองกรณีส าคัญส าหรับผู้กระท าความผิด

ในการค านวณความคุ้มค่าของประโยชน์และโทษที่จะได้รับหากตนสารภาพ นอกจากนี้ อาจเพ่ิมความแน่นอน

ของการลดหย่อนได้ด้วยการยกเลิกการใช้ดุลยพินิจในการตัดสิน เเต่เเทนที่ด้วยความแน่นอนที่จะได้รับการลด

โทษตราบเท่าที่ผู้ส่งเรื่องผ่านเกณฑ์ที่หน่วยงานประกาศไว้ อาจกล่าวได้ว่า ความโปร่งใสและความแน่นอนของ

ระบบเป็นผลรวมมาจากความชัดเจนแน่นอนของทั้งกฎข้อบังคับและการบังคับใช้กฎนั้นของหน่วยงาน163 

ส าหรับประเทศไทยซึ่งมีการบังคับใช้กฎหมายการเเข่งขันทางการค้ามาได้ไม่นานนัก นโยบายการลดหย่อนโทษ

จ าเป็นต้องอธิบายถึงประโยชน์ที่ผู้ส่งเรื่องร้องเรียนจะได้รับอย่างชัดเจนในกฎหมาย ซึ่งอาจจัดท าเป็นรูปแบบ

ของคู่มือที่สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริง เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจนั้นไม่มีสถิติหรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่

สามารถอ้างอิงได้แต่ประการใด  

และประการสุดท้าย คือการลดหย่อนโทษแก่ทั้งกิจการและบุคคลธรรมดา ในหลายเขตอ านาจศาล 

บุคคลธรรมดามีความรับผิดชอบต่อการตกลงร่วมกันด้วยกันกับกิจการที่ท างานอยู่ บทลงโทษส าหรับการมีส่วน

ร่วมในการจ ากัดการเเข่งขัน ได้แก่ ปรับ จ าคุก หรือค าสั่งห้ามไม่ให้ด ารงต าเเหน่งกรรมการหรือพนักงานใน

บริษัท164 ในประเทศไทย บุคคลธรรมดา เช่นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับผิดชอบต่อการกระท านี้มี

ความผิดฐานตกลงร่วมกัน เช่นเดียวกับบริษัท บทลงโทษ ได้แก่ ปรับ จ าคุก และเสียค่าปรับทางปกครองตาม

มาตรา 77 และ 84 ของ พ.ร.บ.การเเข่งขันฯ ดังนั้นเเล้ว กลไกนี้สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้กฎหมายการเเข่งขัน

ทางการค้าไทย 

  

 

 

                                                           
162 ศักดา ธนิตกุล “โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเกี่ยวกับบทลงโทษและมาตรการลดหย่อนผ่อน
โทษ (Leniency Program)” (2556), น. 173 – 179. 
163 OECD, Executive Summary of the roundtable on Challenges and co-ordination of leniency programmes 
(2018), p.2. 
164 Veeravanich, Sirabhop, A Leniency Programme:  An Answer to Anti- Cartel Enforcement in Thailand? 
(2020), p. 21. 
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2.3.3. วิธีการอื่น ๆ และแนวทางเลือกใหม่ (ปัจจัยผลักดัน)   

มาตรการลดหย่อนโทษที่มีประสิทธิภาพไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยล าพัง ปัจจัยภายนอกในการ

ผลักดันให้ผู้กระท าความผิดส่งข้อมูลเบาะเเสแก่หน่วยงานที่ส าคัญก็คืออัตราการตรวจจับที่สูงพอสมควร 

กล่าวคือ มาตรการฯ จะมีประสิทธิภาพได้นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของหน่วยงานในการตรวจจับและลงโทษ

การร่วมกันจ ากัดการเเข่งขัน และผู้กระท าความตระหนักถึงความเสี่ยงสูงที่จะถูกตรวจจับ และถูกด าเนินคดีได้

แม้ไม่ต้องพ่ึงมาตรการลดหย่อน ความเสี่ยงต่อการถูกจับได้ที่สูงนี้เองที่จะชักน าให้ผู้ตกลงร่วมกันสารภาพ

ก่อนที่จะโดนตรวจจับ165 โดยปัจจัยนี้ใช่ทั้งการรับมือเชิงรับเช่นมาตรการลดหย่อนโทษ และวิธีการเชิงรุกเช่น

การตรวจคัดกรอง (screening) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้มีความพยายามที่จะใช้เทคโนโลยี

ขั้นสูง เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือระบบเอไอ และการเรียนรู้ของเครื่องจักรจากข้อมูลต่าง ๆ (machine 

learning) ในการรับมือการผูกขาดตลาด อัลกอริทึมเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการหาข้อมูลที่มีค่า

ในเเหล่งข้อมูลที่ใหญ่มากขึ้นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพตลาด สร้างสรรค์นวัตกรรม 

และส่งเสริมการเเข่งขันในตลาด และยังสามารถช่วยในการตรวจสอบการตกลงร่วมกันได้อีกด้วย เมื่อคิดว่า

เทคโนโลยีเอไอและบล็อกเชนโดยทั่วไปช่วยผู้เล่นลดการเเข่งขันในตลาด การใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการ

มาตรการเชิงรุกเพ่ือต่อต้านการเเข่งขันถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่166  

 

2.4. บทสรุป  

งานวิจัยฉบับนี้ค้นคว้าและชี้แจงปัญหาของพระราชบัญญัติการเเข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ในเรื่อง

การใช้มาตรการลดหย่อนโทษในประเทศไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นยังคงมีความต้องการมาตรการ

ลดหย่อนโทษอย่างยิ่ง แม้จะมีหลักฐานความพยายามในการปรับใช้มาตรการที่มีลักษณะคล้ายกันอยู่ในรูปแบบ

ของการเปรียบเทียบตามมาตรา 79 แต่มาตรการดังกล่าวโดยล าพังนั้นไม่สามารถแทนที่มาตรการลดหย่อน

โทษที่จะน าไปสู่การป้องกันและก ากับดูแลการแข่งขันทางการค้าด้วยข้อจ ากัดของการขึ้นอยู่กับการใช้ดุลย

พินิจของหน่วยงาน ซึ่งอาจไม่ท าให้เกิดความมั่นใจที่เพียงพอในฝั่งของผู้ให้ข้อมูล อีกท้ังมาตรการที่มีอยู่นั้นก็ไม่

อาจท าให้เกิดการริเริ่มการสืบสวนสอบสวนขึ้นได้แต่ประการใดเพราะเป็นการใช้ดุลยพินิจในขั้นตอนของการ

                                                           
165 OECD, Challenges and co-ordination of leniency programmes – Summaries of contributions (2018), p. 2 
– 29. 
166 ดู OECD, Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age (2017); OECD, Summary of the 
workshop on cartel screening in the digital era ( 2018) ; Schrepel, Thibault, Computational Antitrust:  An 
Introduction and Research Agenda (2021). 
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ลงโทษแล้ว มาตรการเพียงเท่าที่มีอยู่จึงไม่อาจเพียงพอต่อการก ากับดูแลพฤติกรรมที่เป็นการตกลงร่วมกันตาม

มาตรา 54 และ 55 ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560   

 

 

 

 
 

 
 


