คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ที่ 9 / 2561
เรื่อง การแต่งตั้งคณะทางานการย้ายสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์
และครุภัณฑ์สานักงานไปยังสถานที่ตั้งใหม่
______________________________

ด้วยมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
กาหนดให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ
และไม่ เ ป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล และก าหนดให้ ส านั ก งานมี ส านั ก งานแห่ ง ใหญ่
ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เ คียง จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทางานเพื่อเตรียมการย้ายสถานที่ บุคลากร
วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์สานักงานไปยังสถานที่ตั้งใหม่
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 88 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแข่ ง ขั น
ทางการค้า พ.ศ. 2560 สานั กงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จึงได้แต่งตั้งคณะทางานการย้าย
สถานทีฯ่ จานวน 3 คณะ ดังนี้
ข้อ 1 คณะทางานด้านการจัดหาสถานที่ตั้งและปฏิบัติงานของสานักงาน
(๑) องค์ประกอบ
1) นางนันทลี รอดสุวรรณ
หัวหน้าคณะทางาน
2) นางสาวจันทร์ธิดา กลัมพากร
รองหัวหน้าคณะทางาน
3) นายปองคุณ สุภาวิตา
คณะทางาน
4) นางสาวปิยาพัชร ทับอินทร์
คณะทางานและเลขานุการ
(๒) อานาจหน้าที่
๑) จัดหาสถานที่ตั้งสานักงาน โดยจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบว่าด้วย
การพัสดุกาหนด ศึกษารายละเอียด และเปรียบเทียบความเหมาะสม ข้อดี ข้อเสีย รวมถึงให้สอดคล้องกับ
ภารกิ จ โครงสร้ า งองค์ ก ร การปฏิ บั ติ ง าน และความเหมาะสมกั บ งบประมาณการและภาระค่ า ใช้ จ่ า ย
ของสานักงานในอนาคต
๒) จัดทารายละเอียดในการเสริมสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเหตุผล
ที่มาและความเหมาะสมให้แก่พนักงานทราบ
๓) รับฟังความคิดเห็นของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง เพื่อประกอบ
เป็นข้อมูลการพิจารณาของผู้บริหาร
๔) ขออนุมัติการย้ายสถานที่ตั้งสานักงานต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
โดยผ่านเลขาธิการ
๕) วางแผน เตรียมการ ประสานงาน และดาเนินการในการเช่าพื้นที่ จัดสรรพื้นที่
และปรับปรุงสถานที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งแห่งใหม่ได้ทันที
๖) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ข้อ 2 คณะทางานด้านเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานทีส่ ถานที่ตั้งใหม่
(1) องค์ประกอบ
๑) นางสาวญาณิศา ศรีสัตย์วาจา
หัวหน้าคณะทางาน
๒) นางสาววันดี พูลเกิด
รองหัวหน้าคณะทางาน
๓) นายนินนาท เกิดลาภผล
คณะทางาน
๔) นางสาวขนิษฐา หาญดิลกเลิศ
คณะทางาน
๕) นางสาวเกษดา สุทธิรัตน์
คณะทางานและเลขานุการ
2.1 คณะทางานย่อยกลุ่มที่ 1
๑) นางระพีพรรณ พรหมเรขา
หัวหน้าคณะทางานย่อย
๒) นางสาวธฤตมน ศรีแก้ว
คณะทางานย่อย
๓) นางสาวเกษดา สุทธิรัตน์
คณะทางานย่อย
๔) นายธวัชชัย ทรัพย์สมิง
คณะทางานย่อย
๕) นางสาวอาณัญชา ศุภวงศ์
คณะทางานย่อย
๖) นางวันวิสา ธูปบูชา
คณะทางานย่อยและเลขานุการ
2.2 คณะทางานย่อยกลุ่มที่ 2
1) นางสาวจันทร์ธิดา กลัมพากร
หัวหน้าคณะทางานย่อย
2) นายนิรวัชช รังสิกาญจน
คณะทางานย่อย
3) นางสาวจารุวรรณ ศิริมาลา
คณะทางานย่อย
4) นางสาวโชติรส สร้อยพลอย
คณะทางานย่อย
5) นางสาวสุดาพร ขยันขาย
คณะทางานย่อย
6) นางสาวไตรทิพย์ สังข์แก้ว
คณะทางานย่อยและเลขานุการ
2.3 คณะทางานย่อยกลุ่มที่ 3
1) นางสาวสุธาสีนี มั่นคงขันติวงศ์
หัวหน้าคณะทางานย่อย
2) นางนันทลี รอดสุวรรณ
คณะทางานย่อย
3) นางสาววันดี พูลเกิด
คณะทางานย่อย
4) นางสาวอรวรรณ ศรีสอน
คณะทางานย่อย
5) นางพรรณพร พงษ์สามารถ
คณะทางานย่อยและเลขานุการ
2.4 คณะทางานย่อยกลุ่มที่ 4
1) นายสันติชัย เกียรติคุณโสภณ
หัวหน้าคณะทางานย่อย
2) นางสาวญาณิศา ศรีสัตย์วาจา
คณะทางานย่อย
3) นายชลิต สวัสดิโภคิน
คณะทางานย่อย
4) นางฐิตินันท์ สตสมุทรจิตร์
คณะทางานย่อย
5) นางสาวศิริพร ชูเอียด
คณะทางานย่อย
6) นางสาวกิ่งกานต์ เกิดนาค
คณะทางานย่อย
7) นายกิตติชัย คล้ายอุบล
คณะทางานย่อยและเลขานุการ
2.5 คณะทางานย่อยกลุ่มที่ 5
1) นายยูรจิตร จิตตเสวี
หัวหน้าคณะทางานย่อย
2) นายนินนาท เกิดลาภผล
คณะทางานย่อย
3) นางสาวพริมา ดาริธรรมนิจ
คณะทางานย่อย
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4) นางสาวจิราภรณ์ วงศ์โกเมศ
คณะทางานย่อย
5) นางสาวกชรกร กฤษแก้ว
คณะทางานย่อย
6) นายนิติรักข์ เภากัน
คณะทางานย่อยและเลขานุการ
2.6 คณะทางานย่อยกลุ่มที่ 6
1) นางสาวขนิษฐา หาญดิลกเลิศ
หัวหน้าคณะทางานย่อย
2) นางณัฐยาน์ ธารงธนเศรษฐ์
คณะทางานย่อย
3) นางสาวพัชรินทร์ จันทร์ดี
คณะทางานย่อย
4) นางสาวไพลิน พละแสน
คณะทางานย่อย
5) นายสุนทร กิ่งเงิน
คณะทางานย่อย
๖) นางจรัสศรี บัวพัฒน์
คณะทางานย่อยและเลขานุการ
(2) อานาจหน้าที่ คณะทางานด้านเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานที่
สถานที่ตั้งใหม่
๑) จัดทาแผนเตรียมการเคลื่อนย้ายบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ไปยังสถานที่ตั้ง
ใหม่รวมถึงซักซ้อมแนวปฏิบัติและทาความเข้าใจให้แก่พนักงานทุกคน
๒) กาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการการพิจารณา การคัดเลื อก หรือคัดแยกเอกสาร
สิ่งของตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแต่ละฝ่ายให้มีแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓) ดาเนินการทาลายเอกสารหรือจาหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4) ประสานงานและติดตามการปฏิบัติงานของคณะทางานย่อยกลุ่มที่ 1-6
5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) อานาจหน้าที่คณะทางานย่อยกลุ่มที่ 1-6
1) ปฏิบั ติตามคณะทางานด้านเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงาน
ที่สถานที่ตั้งใหม่
2) รวบรวม จัดเตรียม แยกประเภทเอกสารตามภารกิจเดิมของสานักส่งเสริมการ
แข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน และบรรจุกล่อง เพื่อให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ตั้งใหม่ และ
จัดทาบัญชีควบคุม
3) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 3 คณะทางานด้านการดาเนินการเคลื่อนย้ายบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ไปยัง
สถานที่ตั้งใหม่
(1) องค์ประกอบ
1) นางสาวจีรวรรณ บานเย็นประสบสุข
หัวหน้าคณะทางาน
2) นางขวัญลดา คานวรพร
รองหัวหน้าคณะทางาน
3) นางสายทิพย์ แก้วอัศดร
คณะทางาน
4) นางสาววีณา แสงชาตรี
คณะทางาน
5) นายประทีป จุยะโส
คณะทางาน
6) นางจรัสศรี บัวพัฒน์
คณะทางาน
7) นายสุนทร กิ่งเงิน
คณะทางาน
8) ว่าที่ร้อยตรีเอก ขุทรานนท์
คณะทางานและเลขานุการ
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(2) อานาจหน้าที่
1) ประสานงานและดาเนินการเกี่ยวกับการโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ และ
งบประมาณของกรมการค้าภายในไปเป็นของสานักงาน ตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560
2) ดาเนินการ จัดเตรียม จัดหาพาหนะ และที่เกี่ยวข้องสาหรับการขนย้ายไปยังสถานที่ตั้งใหม่
3) ควบคุ ม การเคลื่ อนย้ ายบุ คลากร วัส ดุ อุป กรณ์ และครุ ภัณ ฑ์ ให้ เป็ น ระบบและ
กาหนดให้มบี ัญชีควบคุม
4) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถ
และมีประสิทธิภาพต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)
อธิบดีกรมการค้าภายใน ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

