เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
เรื่อง บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
โดยที่ ม าตรา 65 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแข่ งขั น ทางการค้ า พ.ศ. 2560 กํ า หนดให้
การปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง และบัตรประจําตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าประกาศกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (๒) และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้ า พ.ศ. 2560 ประกอบกั บ มติ ค ณะกรรมการการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการการการแข่งขันทางการค้า จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง บัตรประจําตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธิการและพนักงานซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
ข้อ 3 ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัว
ข้อ 4 บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีขนาดและลักษณะตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ 6 คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 7 เมื่ อ ได้ อ อกบั ต รประจํ าตั วพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ให้ แ ก่ ผู้ ใด ให้ สํ านั ก งานจัด ให้ มี สํ าเนา
ข้อความและรายการบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้นั้นไว้ด้วยหนึ่งฉบับซึ่งติดรูปถ่ายของผู้นั้นไว้
และให้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่สํานักงาน
ข้อ 8 บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ห้าปีนับแต่วันออกบัตร
ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายในการทําบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้สํานักงานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ข้อ 10 ในกรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือเปลี่ยนตําแหน่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยื่นเรื่องต่อสํานักงานเพื่อขอเปลี่ยนบัตรภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
หรือเปลี่ยนตําแหน่งแล้วแต่กรณี
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ข้อ 11 ผู้ใดได้ รับ บั ตรประจําตั วพนั ก งานเจ้าหน้ าที่ ใหม่แ ล้ว หรือ ผู้ถื อ บั ตรไม่ มีสิ ท ธิใช้บั ต ร
ประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นต่อไป ให้ส่งคืนบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เดิมต่อสํานักงานภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ หรือไม่มีสิทธิใช้บัตรประจําตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่นั้น
ข้อ 12 การออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
หมดอายุ สูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด ให้นําความในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่สูญหาย ให้แนบหลักฐานการแจ้งความด้วย
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้ารักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตำมพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560
วันที่ ...................เดือน....................พ.ศ.............
เรียน ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ข้าพเจ้า............................................................ ตาแหน่ง...........................................................
ฝ่าย..................................................................................สายงาน.........................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ………………………………………….
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ปี)
กรณี
ขอมีบัตรครั้งแรก
ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก
O บัตรหมดอายุ
O สูญหาย
O ถูกทาลายหรือชารุด
O เปลี่ยนตาแหน่ง/เลื่อนระดับ
O เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
O เปลี่ยนชื่อตัว
O เปลี่ยนชื่อสกุล
O อื่น ๆ (ระบุ) ..............…………….....
หมายเลขของบัตรเดิม...........................................
ได้แนบรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวก ซึง่ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน 2 รูป มาพร้อมกับคาขอนี้แล้ว
หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ.......................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)................................................ ผู้ยื่นคาขอ
(..............................................)
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรียน ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว เห็นควรให้มี
ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว เห็นควรให้มี
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ลงชื่อ _________________________
(
)
ตาแหน่ง __________________________

ลงชื่อ _________________________
(
)
เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

แบบบัตรประจำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560
ด้ำนหน้ำ
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