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ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ว่าด้วยโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานภายในของสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2561
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี ก ารกํ า หนดโครงสร้ า งและแบ่ ง ส่ ว นงานภายในของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการแข่ งขั น ทางการค้ า เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติ ง านตามภารกิ จ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เกิดผลสัมฤทธิ์ และทันต่อพัฒนาการของรูปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (13) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยโครงสร้าง
และการแบ่งส่วนงานภายในของสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบอื่น หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของสํานักงาน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสํานักงาน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธิการ และพนักงานของสํานักงานซึ่งดํารงตําแหน่ง
ในระดับไม่ต่ํากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
ข้อ 5 ให้สํานักงานมีโครงสร้างแบบผสม โดยให้แบ่งส่วนงานของสํานักงานเป็นสองรูปแบบ
ได้แก่
(1) การแบ่งส่วนงานตามหน้าที่ (Functional Organization) ตามข้อ 6
(2) การแบ่งส่วนงานตามภารกิจ (Project Organization) ซึ่งปฏิบัติงานเฉพาะกิจ โดยคณะ
ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) งานแสวงหาหรื อสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ งเกี่ ย วกั บพฤติก รรมด้ านการแข่ ง ขัน ทางการค้ า
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
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(ข) งานอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย
ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรของสํานักงานเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1
ข้อ 6 ให้สํานักงานแบ่งส่วนงานตามหน้าที่ออกเป็นฝ่าย เพื่อรองรับการดําเนินงานของสํานักงาน
ตามสายงานรวม 7 สายงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สายงานบริหารองค์กร
(ก) ฝ่ายเลขานุการสํานักงาน
(ข) ฝ่ายการประชุมคณะกรรมการ
(ค) ฝ่ายการคลัง
(ง) ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัสดุ
(จ) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร
(๒) สายงานยุทธศาสตร์องค์กร
(ก) ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
(ข) ฝ่ายพัฒนาระบบงานด้านการแข่งขันทางการค้า
(ค) ฝ่ายสื่อสารองค์กร
(ง) ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
(๓) สายงานส่งเสริมสภาพแวดล้อมการแข่งขัน
(ก) ฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ
(ข) ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
(๔) สายงานวิจัยระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างตลาด
(ก) ฝ่ายกํากับดูแลการรวมธุรกิจ
(ข) ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค
(ค) ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค
(ง) ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจบริการ
(๕) สายงานตรวจสอบปฏิบัติการ
(ก) ฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป
(ข) ฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ค) ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน
(๖) สายงานกฎหมาย
(ก) ฝ่ายมาตรการและนิติกรรมสัญญา
(ข) ฝ่ายบริหารงานคดี
(๗) สายงานขึ้นตรงคณะกรรมการ
(ก) ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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ทั้งนี้ อํานาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2
ข้อ 7 การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานระดับฝ่าย รวมทั้งการปรับปรุงบัญชีแนบท้าย
ระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้อ 8 ให้ทุกฝ่ายขึ้นตรงต่อเลขาธิการ เว้นแต่ฝ่ายตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
โดยเลขาธิการอาจมอบหมายให้รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการบังคับบัญชา และกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ภายในสายงานหรือระหว่างสายงานได้
ข้อ 9 ให้มีผู้อํานวยการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนงานระดับฝ่าย มีอํานาจบังคับบัญชาพนักงาน
และลูกจ้างในสังกัด และกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในฝ่าย
ข้อ 10 ให้เลขาธิการประกาศแบ่งส่วนงานภายในของแต่ละฝ่ายตามข้อ 6 เป็นกลุ่ม โดยจะต้อง
กําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มที่ไม่เกินขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ฝ่ายที่เป็นเจ้าสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ หากมีการดําเนินการตามวรรคแรก ให้มีหัวหน้าปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนงานระดับกลุ่ม
มีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในกลุ่ม และกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม
ส่วนงานใดที่มิได้กําหนดผู้บังคับบัญชาไว้ในระเบียบนี้ ให้ขึ้นตรงกับเลขาธิการ
ข้อ 11 อํ า นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ และการบั ง คั บ บั ญ ชาของการแบ่ ง ส่ ว นงาน
ตามหน้ า ที่ ต ามข้ อ 6 ข้ อ 8 ข้ อ 9 และข้ อ 10 มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ การแบ่ ง ส่ ว นงานตามภารกิ จ
ซึ่งปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามข้อ 5 (2)
ให้ อํ า นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของการปฏิ บั ติ ง านเฉพาะกิ จ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด และให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเฉพาะกิ จ รายงานต่ อ คณะกรรมการผ่ า นเลขาธิ ก าร
หรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 12 การดําเนินงานตามการแบ่งส่วนงานภายในตามระเบียบนี้ ต้องคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงานและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยเน้นความประหยัด ลดความซ้ําซ้อน
และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างฝ่าย และระหว่างการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 1๓ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ และคําวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1
โครงสร้างองค์กรของสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
กรรมการ

กรรมการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายเลขานุการ
สานักงาน
ฝ่ายการคลัง

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและองค์กร

สายงานบริหารองค์กร

คณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจ

กรรมการ

กรรมการ

คณะอนุกรรมการ

เลขาธิการ
รองเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ฝ่ายบริหาร
ทรัพย์สิน
และพัสดุ

รองประธาน

คณะอนุกรรมการสอบสวน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายการประชุม
คณะกรรมการ

ประธาน

กรรมการ

ฝ่ายพัฒนา
ระบบงาน
ด้านการ
แข่งขัน
ทางการค้า

ฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

สายงานยุทธศาสตร์องค์กร

ฝ่ายนโยบายและ
ความสัมพันธ์
ภาครัฐ
ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

สายงานส่งเสริม
สภาพแวดล้อม
การแข่งขัน

ฝ่าย
โครงสร้าง
และระบบ
ธุรกิจ
สินค้า
อุปโภค

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ฝ่าย
โครงสร้าง
และระบบ
ธุรกิจ
สินค้า
บริโภค

ฝ่าย
โครงสร้าง
และระบบ
ธุรกิจ
บริการ
ฝ่ายกากับดูแล
การรวมธุรกิจ

สายงานวิจัยระบบเศรษฐกิจ
และโครงสร้างตลาด

ฝ่าย
แสวงหาข้อ
เท็จ
จริงทั่วไป

ฝ่ายแสวงหา
ข้อเท็จจริง
ทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงาน
สืบสวนสอบสวน

สายงานตรวจสอบปฏิบัติการ

ฝ่ายมาตรการ
และนิติกรรม
สัญญา
ฝ่ายบริหารงานคดี

สายงานกฎหมาย

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2
อานาจหน้าที่ของส่วนงานในสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
(1) สายงานบริหารองค์กร
(ก) ฝ่ายเลขานุการสานักงาน
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการและเลขาธิก าร รวมทั้ง ติด ตามและเร่ง รัด การดาเนิน การตามนโยบายซึ่ง เลขาธิก าร
มอบหมายให้ส ายงานหรือฝ่ายไปปฏิบัติ รายงานประเด็น ปัญ หาขึ้น สู่ เลขาธิการและ/หรือ คณะกรรมการ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที รวมทั้งปฏิบัติงานด้านสารบรรณ งานพิธีการ และงานจัดการสานักงาน
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ข) ฝ่ายการประชุมคณะกรรมการ
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเลขาธิการในฐานะเลขานุการการประชุมคณะกรรมการ ติดตามและเร่งรัดการดาเนินการตามนโยบาย
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการมอบหมาย สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในด้านการวิเคราะห์กฎ
ระเบียบ และงานวิชาการต่างๆ รวมทั้งบริหารจัดการงานประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ค) ฝ่ายการคลัง
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี การเบิกจ่ายเงิน
จัดทางบดุล งบการเงินและบัญชี รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอความเห็นในการปรับปรุง ระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการเงินและการคลังของสานักงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ง) ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัสดุ
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ การดาเนินการและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารพัสดุ ทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และยานพาหนะ และจัดทาสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์
และเสนอความเห็นในการปรับปรุง ระเบียบหรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการพัสดุ และทรัพย์สิน อาคารสถานที่
และยานพาหนะของส านั ก งาน รวมถึ งการจั ด ท าแผนและมาตรการรัก ษาความปลอดภั ย ของส านั ก งาน
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(จ) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร
การจัด ท าแผนกลยุท ธ์ท รัพ ยากรบุ ค คล โครงสร้างองค์ ก รและแผนอั ต ราก าลั ง การสรรหาและคั ด เลื อ ก
พนักงาน การประเมินผลและพัฒนาองค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสื่อการอบรม การดาเนินการทาง
ระเบี ย บวิ นั ย การบริห ารค่ า ตอบแทน สวัส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ แรงงานสั ม พั น ธ์ ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอความเห็นในการปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2

(2) สายงานยุทธศาสตร์องค์กร
(ก) ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์และเสนอแนะด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์ องค์กร จัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจาปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประมาณการรายรับ บริห ารงบประมาณรายจ่ายประจาปี และการควบคุมภายในของสานักงาน รวมทั้ง
จัด ทารายงานผลการปฏิบัติง านประจาปีข องคณะกรรมการและสานัก งาน และการบริห ารจัด การงาน
ตามภารกิจของคณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ มี อ านาจหน้ า ที่ ในการปฏิ บั ติ ง านที่ เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มความพร้ อ มของ
พนักงานในฝ่ายให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ พร้อมที่จะเข้าร่วม
ในคณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามระเบียบฯ ข้อ 5 (2) (ก) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(ข) ฝ่ายพัฒนาระบบงานด้านการแข่งขันทางการค้า
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา
และคิดค้นระบบ รูปแบบ และกระบวนการการทางานด้านการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี
ซึ่งรวมถึงระบบและการบริหารข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน การจัดเก็บข้อมูล
ประมวลผล การบริหารจัดการและการบูรณาการ การพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) การพัฒนาระบบรับ
เรื่องร้องเรียน เป็นต้น และเป็นศูนย์กลางในการวางกลไกและขับเคลื่อนนวัตกรรมขององค์กรในภาพรวม
เพื่อให้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ ให้บริการแก้ไขปัญหา ให้คาปรึกษาและความรู้
แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสานักงาน วางแผนและควบคุมความปลอดภัยและวางระบบเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน
และมีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งร่วมพิจารณาและจัดทากฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งระบบสารสนเทศของสานักงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ค) ฝ่ายสื่อสารองค์กร
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของสานักงาน
การบริหารจัดการการสื่อสารในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ การสื่อสารกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร
รวมถึงกาหนดยุทธศาสตร์และการผลิตสื่อ ขององค์กร โดยการจัดทาแผนและดาเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์
และจัดทารายงานประจาปี สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล ภาพรวมขององค์กร กาหนดวัฒนธรรมด้านการสื่อสาร
ขององค์ ก รในรูป แบบต่ างๆ เพื่ อ เสริม สร้างความเข้ าใจอั น ดี แ ละถู ก ต้ อ งแก่ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งและสาธารณชน
ประสานงานและดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ปรากฏ
ในระดับชาติและระดับสากล ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ง) ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
มี อ านาจหน้ าที่ ในการปฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ย วกั บ กิ จ การต่ างประเทศ ครอบคลุ ม นโยบาย
กฎหมายการแข่ง ขัน ทางการค้า และการปฏิ บั ติง านของสานัก งานในภาพรวม การประสานงานเกี่ย วกับ
การบริหารงานกากับดูแลการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานด้านการเจรจา
จัดทาความตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศ และการจัดกิจกรรมระหว่างองค์การระหว่างประเทศ
องค์กรกากับการแข่งขันต่างประเทศ และสานักงาน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าและนโยบายการกากับดูแล
การแข่งขันทางการค้าของต่างประเทศเพื่อประโยชน์ของสานักงาน จัดทาแผนการดาเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ
ประจาปี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(3) สายงานส่งเสริมสภาพแวดล้อมการแข่งขัน
(ก) ฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ
มีอานาจหน้า ที ่ใ นการปฏิบัติง านที่เกี่ย วกับ การให้คาแนะนาเกี่ย วกับ กฎ ระเบีย บ
หรือ คาสั่ง ที่เ ป็น อุป สรรคต่อ การแข่ง ขัน ทางการค้า ประสานงาน ให้ค วามร่ว มมือ รัก ษาความสัม พัน ธ์
กับ ส่ว นราชการและหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ย วข้อ งเกี่ย วกับ นโยบายและการบัง คับ ใช้ก ฎหมายการแข่ง ขัน
ทางการค้า ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ครอบคลุมหน่วยงานรัฐวิส าหกิจ องค์การมหาชน
หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจเฉพาะรายสาขา หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ รวมถึงสนับสนุนข้อมูลให้คณะกรรมการ
ประกอบการให้ค วามเห็น และเสนอแนะเกี่ย วกับ นโยบายของรัฐ ด้า นการแข่ง ขัน ทางการค้า ต่อ รัฐ บาล
และหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ข) ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติง านที่เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการบริหารองค์ความรู้
ทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศด้านการแข่งขันทางค้า รวบรวมผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลและวิทยากร
ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า ให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ จัดทาแผน
การเผยแพร่ความรู้ด้านการแข่งขัน จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
กฎ และระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ งการรับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของผู้ เกี่ ย วข้ อ งในการก ากั บ ดู แ ลการแข่ งขั น
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(4) สายงานวิจัยระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างตลาด
(ก) ฝ่ายกากับดูแลการรวมธุรกิจ
มีอานาจหน้าที่ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกากับดูแลการรวมธุรกิจให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมาย การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวคิดของการรวมธุรกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งตรวจสอบ สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูล เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ และประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับฝ่ายบริหารคดีในการดาเนินคดีต่อผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ ตลอดจนปฏิบั ติงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
(ข) ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย โครงสร้าง
และระบบธุรกิจสินค้าบริโภค รวมถึงพฤติกรรมการประกอบธุรกิจสินค้าบริโภค ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย จัดทาแนวทางการปฏิบัติ จัดทาฐานข้อมูลขนาดตลาดสินค้ากลุ่มบริโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิด
การผูกขาดตลาด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ มี อ านาจหน้ า ที่ ในการปฏิ บั ติ ง านที่ เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มความพร้ อ มของ
พนักงานในฝ่ายให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและระบบธุรกิจ
พร้อมที่จะเข้าร่วมในคณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามระเบียบฯ ข้อ 5 (2) (ก) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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(ค) ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย โครงสร้าง
และระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค รวมถึงพฤติกรรมการประกอบธุรกิจสินค้าอุปโภค ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย จัดทาแนวทางการปฏิบัติ จัดทาฐานข้อมูลขนาดตลาดสินค้ากลุ่มอุปโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิด
การผูกขาดตลาด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ มี อ านาจหน้ า ที่ ในการปฏิ บั ติ ง านที่ เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มความพร้ อ มของ
พนักงานในฝ่ายให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและระบบธุรกิจ
พร้อมที่จะเข้าร่วมในคณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามระเบียบฯ ข้อ 5 (2) (ก) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(ง) ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจบริการ
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย โครงสร้าง
และระบบธุรกิจบริการ รวมถึงพฤติกรรมการประกอบธุรกิจบริการ ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย จัดทาแนวทางการปฏิบัติ จัดทาฐานข้อมูลขนาดตลาดสินค้ากลุ่มบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิด
การผูกขาดตลาด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ มี อ านาจหน้ า ที่ ในการปฏิ บั ติ ง านที่ เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มความพร้ อ มของ
พนักงานในฝ่ายให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและระบบธุรกิจ
พร้อมที่จะเข้าร่วมในคณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามระเบียบฯ ข้อ 5 (2) (ก) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(5) สายงานตรวจสอบปฏิบัติการ
(ก) ฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแสวงหา
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อ ป้องกัน ปราบปราม และกากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า โดยศึกษา ค้น คว้า วิเ คราะห์ ข้อ เท็จ จริง ตามองค์ป ระกอบความผิด ทางกฎหมาย
งานสืบ สวนสอบสวนข้อ เท็จ จริงที่ใ ช้ เครื่องมือทั่วไป อาทิ การสัมภาษณ์ การลงพื้นที่ เป็นต้น วิเคราะห์ข้อมูล
ในกระบวนการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เป็ นการล่ วงหน้ าของคณะกรรมการ ปฏิ บั ติ งานร่ วมกั บหรือสนั บสนุ นการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ มี อ านาจหน้ า ที่ ในการปฏิ บั ติ ง านที่ เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มความพร้ อ มของ
พนักงานในฝ่ายให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป พร้อมที่จะเข้าร่วม
ในคณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามระเบียบฯ ข้อ 5 (2) (ก) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(ข) ฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแสวงหา
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อป้องกัน ปราบปราม และกากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า โดยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ข้อเท็จจริงตามองค์ประกอบความผิดทางกฎหมาย งาน
สืบสวนสอบสวนที่ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานของสานักงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ร่วมจัดทาและพัฒนาเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล การติดตาม ควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล
การข่า วทางสื ่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ตรวจพิ สูจน์ ข้อมู ลทางอิเล็กทรอนิ กส์ ปฏิ บั ติงานร่วมกับหรือสนั บสนุ นการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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นอกจากนี้ มี อ านาจหน้ า ที่ ในการปฏิ บั ติ ง านที่ เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มความพร้ อ มของ
พนักงานในฝ่ายให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมที่จะเข้าร่วมในคณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามระเบียบฯ ข้อ 5 (2) (ก) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(ค) ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน
มีอานาจหน้า ที่ ใ นการปฏิบัติง านเกี่ย วกับ การพัฒ นาและประเมิน การปฏิบัติง าน
ของสานักงานด้านการสืบสวนสอบสวนในภาพรวม โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ
และเทคนิค การสืบ สวนสอบสวน เพื่อ จัด ทาและพัฒ นาหลัก สูต รการฝึก อบรมของสานัก งาน ที่เหมาะสม
และทันสมัย ดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาการสืบสวนสอบสวน การบังคับใช้กฎหมาย ยุทธวิธี และงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมของสานักงาน ดาเนินการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการของสานักงานและจัดการความรู้ในการสืบสวนสอบสวน ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(6) สายงานกฎหมาย
(ก) ฝ่ายมาตรการและนิติกรรมสัญญา
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
กาหนดมาตรการและกรอบแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ในการบังคับใช้ วินิจฉัย ให้ความเห็น ให้คาปรึกษา เสนอแนะ
แนวทาง เกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเหมาะสมในการกาหนด
มาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนจัดทาคาอธิบาย คู่มือ และประมวลข้อกาหนด คาวินิจฉัย รวมทั้งปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญาของสานักงาน ครอบคลุมการไกล่เกลี่ยและการระงับพิพาทด้านนิติกรรมและสัญญา
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ข) ฝ่ายบริหารงานคดี
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่น ๆ
ที่อ ยู่ใ นหน้า ที่อานาจของสานัก งาน เสนอแนะและให้ค วามเห็น แก่ สานัก งานเกี่ย วกับ ข้อ กฎหมายต่ า ง ๆ
ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารคดีของสานักงาน ดาเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีของสานักงาน รายงานผล
คาชี้ขาด คาวินิจฉัย และคาพิพากษาของศาล เกี่ยวกับคดีการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

(7) สายงานขึ้นตรงคณะกรรมการ
(ก) ฝ่ายตรวจสอบภายใน
มีอานาจหน้าที่ เป็นหน่วยตรวจสอบภายในของสานักงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในการตรวจสอบการดาเนินงานภายในสานักงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของสานัก งาน ตามระเบีย บว่า ด้ว ยคณะอนุก รรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน โดยประเมิน
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
______________________________

