_______________________________

แบ่งเป็น 5 กลุ่ม และ 1 ฝ่าย มีอัตรากาลังรวม 42 อัตรา ประกอบด้วย
1) กลุ่มเชี่ยวชาญและตรวจสอบ 1
2) กลุ่มเชี่ยวชาญและตรวจสอบ 2
3) กลุ่มเชี่ยวชาญและตรวจสอบ 3
4) กลุ่มเชี่ยวชาญและตรวจสอบ 4
5) กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
6) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
และได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2556 จานวน 6.162 ล้านบาท







ศึกษาวิเคราะห์ ติดตามข้อมูลและพฤติกรรมทางการค้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการค้า
พัฒนาและกาหนดมาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
เสริมสร้างวัฒนธรรมการแข่งขันทางการค้า
ประมวล วิเคราะห์ และเสนอข้อคิดเห็นให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าพิจารณา
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล

 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เสรี และเป็นธรรม
4.1 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จานวน 1 คณะ
ประกอบด้วย กรรมการโดยตาแหน่ง 4 คน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นกรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นกรรมการ
และเลขานุการ และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 12 คน รวมมีกรรมการทั้งหมด 16 คน
4.2 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 1 คณะ
4.3 คณะอนุกรรมการสอบสวน มี 4 คณะ ได้แก่
1) คณะอนุกรรมการสอบสวนกรณี การจาหน่ายรถจักรยานยนต์
2) คณะอนุกรรมการสอบสวนกรณี การจาหน่ายสุราพ่วงเบียร์
3) คณะอนุกรรมการสอบสวนกรณี การกีดกันทางการค้าในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
4) คณะอนุกรรมการสอบสวนกรณี การจาหน่ายข้าวสารบรรจุถุงต่ากว่าทุน
5) คณะอนุกรรมการสอบสวนกรณี การห้ามขายสินค้าของคู่แข่งในตลาดเครื่องดื่มบารุงกาลัง
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4.4 คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง มีจานวน 3 คณะ ได้แก่
1) คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
2) คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง การกาหนดเกณฑ์ผู้มีอานาจเหนือตลาด
3) คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ธุรกิจที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
4.5 คณะอนุกรรมการทั่วไป จานวน 1 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการกาหนดเกณฑ์การรวมธุรกิจ
4.6 สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน ประกอบด้วย
1) ส่วนเลขานุการ ได้แก่ สานักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
2) ส่วนนิติการ ได้แก่ สานักกฎหมาย
3) ส่วนตรวจสอบ ได้แก่ สานักตรวจสอบและปฏิบัติการ
5.
ในการกากับ ดูแ ล การส่งเสริม การแข่งทางการค้า การติด ตาม
พฤติกรรมทางการค้า และอื่นๆ ดังนี้
5.1 การพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จานวน 2 ครั้ง
เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีที่มีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และดาเนินการเกี่ยวกับการ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ/อนุกรรมการ ดังนี้
 ตรวจสอบข้อ เท็จ จริงกรณี เรื่อ งร้องเรีย น/ร้ องทุ กข์เ พื่อวิ เคราะห์ พฤติก รรมการแข่งขันทางการค้ าตาม
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1) โรงน้าแข็งตกลงร่วมกันในการกาหนดราคาจาหน่ายน้าแข็ง
2) ผู้มีอานาจเหนือตลาดสินค้ายางพาราแอสฟัลท์อิมัลชั่นปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จและส่งเรื่องให้สานักกฎหมายพิจารณาให้ความคิดเห็น จานวน 4 เรื่อง ได้แก่
1) การห้ามเอเย่นต์สุราจาหน่ายสุราชุมชน
2) โรงงานน้าแข็ง ตกลงร่วมกันในการกาหนดราคาจาหน่ายน้าแข็ง
3) บริษัทผู้ประกอบการรายใหญ่ขายไข่ไก่ต่ากว่าทุน
 เสนอคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าพิจารณา
- คณะกรรมการฯมีมติให้ยุติเรื่อง จานวน 4 เรื่อง ได้แก่
1) ห้างค้าส่งค้าปลีกจาหน่ายกระดาษถ่ายเอกสารต่ากว่าทุน
2) การขายพ่วงสินค้าเครื่องดื่ม(2)
3) การฮั้วราคาค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
4) การกีดกันทางการค้าในธุรกิจอาหาร
- คณะกรรมการมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน จานวน 1 เรื่อง ได้แก่ การห้ามขายสินค้าของ
คู่แข่งในตลาดเครื่องดื่มบารุงกาลัง
5.2 ศึกษาติดตามโครงสร้างธุรกิจ การถือ หุ้น อานาจเหนือ ตลาด การกระจุก ตัว ของตลาด และพฤติก รรม
การแข่ง ขัน ทางการค้า ภายใต้ก รอบกฎหมายการแข่ง ขัน ทางการค้า ของสิน ค้า /บริก าร เพื่อ ประกอบการเฝ้า ระวัง
การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการศึก ษาอื่ นๆ ได้แก่
 การศึก ษาเปรีย บเทีย บกฎหมายแข่ง ขัน ทางการค้า เกี่ย วกับ บทลงโทษและมาตรการลด หย่อ นโทษ
(Leniency Program) โดยการศึกษากฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใ ต้ และสิงคโปร์ เพื่อ นามาปรับ ปรุงกฎหมายแข่งขัน ทางการค้า และมาตรการต่า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดมาตรการลดหย่ อนโทษ
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 ศึก ษา วิเ คราะห์โ ครงสร้า งธุร กิจ และพฤติก รรมการแข่ง ขัน ทางการค้า ของหน่ว ยงานรัฐ วิส าหกิจ
เพื่อใช้ในการปรับปรุงกฎหมายแข่งขัน เช่น กิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ บริษัท ขนส่ง จากัด องค์ก ารขนส่ง
มวลชนกรุง เทพ ธุร กิจ การกลั่น น้ามัน ปิโ ตรเลีย ม ธุร กิจ การเงิน การธนาคาร ธุร กิจ สายการบิน ธุร กิจ ยาสูบ ธุร กิจ
พลังงานไฟฟ้า
 ศึก ษากรณีก ารควบรวมธุร กิจ ระหว่า ง American Online , Inc (AOL) ผู้ใ ห้บ ริก ารอิน เตอร์เ น็ต
(Internet Service Provider : ISP) รายใหญ่ข องโลก กับ Time Warner, Inc ซึ่งเป็น ผู้ใ ห้บ ริก ารเคเบิ้ล ทีวีร ายใหญ่
รายหนึ่งของสหรัฐอเมริกา
 ศึกษาการเข้าซื้อกิจการบริษัท เกีย มอเตอร์ จากัด ผู้ผ ลิต และจาหน่า ยรถยนต์อัน ดับ 3 ของประเทศ
เกาหลีใต้
 ศึกษาข้อมูลใน Guidebook to Competition Law in Pacific 2010 ของ Baker & Mckenzie
 ศึกษาและรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสายงานวิชาการ สภาอุต สาหกรรมแห่งประเทศไทย
ครั้ง ที่ 2/56 ประเด็น การมีอานาจเหนือ ตลาดของเครือ ข่า ยค้า ปลีก ในสิน ค้า กลุ่ม ยาซึ่ง จะมีผ ลกระทบต่อ ผู้ผ ลิต ยา
(Suppliers) ทาให้ขาดอานาจต่อรอง
 ศึก ษาข้อ มูล กรณีบ ัต รชมภาพยนตร์แ ละอาหารจ าหน่า ยมีร าคาสูง โดยประสานขอข้อ มูล จาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจ สานักงานการค้าภายในจังหวัด และค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์
 วิเ คราะห์โ ครงสร้า งธุร กิจ และพฤติก รรมทางการค้า ของผู้ป ระกอบธุร กิจ ในตลาดสิน ค้า /บริก าร
เป้าหมาย 80 รายการ เป็นการเฝ้าระวังโดยการติดตามตรวจสอบแนวโน้ม พฤติกรรมทางการค้า
5.3 พัฒนาหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บัติการกากับดูแล
 ประชุ มร่ วมกั บคณะกรรมการกฤษฎี กา ส านั กกฎหมาย เรื่ องเกี่ ยวกั บการปรั บปรุ งร่ างพระราชบั ญญั ติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
 จัด ประชุม คณะอนุก รรมการเชี่ย วชาญเฉพาะเรื่อ งการกาหนดเกณฑ์ผู้มีอานาจเหนือ ตลาด โดยได้มี
การพิจ ารณาทบทวนหลัก เกณฑ์ ผู้มีอานาจเหนือ ตลาด และพิจ ารณาหลัก เกณฑ์ก ารเป็น ผู้มีอานาจเหนือ ตลาดใน
ต่างประเทศเปรียบเทียบ
 จัด ทารายงานผลการศึก ษากฎหมายต่า งๆที่เ กี่ย วข้อ งกับ การรวมธุร กิจ เช่น พ.ร.บ.บริษัท มหาชน
จากัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 ฯลฯ
 จัด ทาสรุป ประเด็น แนวทางการปรับ ปรุง และพัฒ นามาตรา 26 (การรวมธุร กิจ ) เกี่ย วกับ ประเด็น
การกาหนดความหมายของการรวมธุรกิจ จานวนทุน จานวนสินทรัพย์
 ศึกษาแนวปฏิบัติในการพิจารณาควบรวมกิจการเพื่อเป็น ข้อ มูล ประกอบการยกร่า ง แนวป ฏิบัติ และ
วิเ คราะห์/ ประมวลแบบคาขออนุญ าตรวมธุร กิจ ของต่า งประเทศ เช่น ประเทศจีน ไต้ห วัน เวีย ดนาม อิน โดนีเ ซีย
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิว ซีแ ลนด์ อัง กฤษ เยอรมนี สหรัฐ อเมริก า และแคนาดา ศึก ษากฎหมายเฉพาะ เปรีย บเทีย บ
ประเด็น การรวมธุร กิจ เพื่อ ประกอบการพิจ ารณาแนวปฏิบัติก ารรวมธุร กิจ (Guidelines) และแบบคาขออนุญ าต
รวมธุรกิจในการพิจารณาการควบรวมกิจ การของประเทศไทย ตามมาตรา 26
 ขอหารือสานักกฎหมายประเด็นการรวมธุรกิจของบริษัทแม่ที่มีหน่วยงานกากับ ดูแ ลเฉพาะ แต่บ ริษัท
ลูก ไม่ไ ด้อ ยู่ภ ายใต้ห น่ว ยงานเฉพาะจะต้อ งมาขออนุญ าตกับ คณะกรรมการฯหรือ ไม่ เพื่อ ใช้ป ระกอบการประชุม
คณะอนุกรรมการกาหนดเกณฑ์การรวมธุรกิจ
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 พิจ ารณาคัด เลือ กธุร กิจ ที่อ าจมีก ารผูก ขาดหรือ การแข่ง ขัน ทางการค้า ที่ไ ม่เ ป็น ธรรมจากสิน ค้า /
บริการ 80 รายการที่ สข.ติดตามพฤติกรรมทางการค้าเพื่อนาข้อ มูล ไปใช้ป ระโยชน์ใ นการกาหนดเกณฑ์ก ารรวมธุร กิจ
เป็นรายธุรกิจ (Sector) จานวน 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัย ใหม่ อาหารสัต ว์ และปูน ซิเ มนต์ พร้อ มเหตุผ ล
และปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือ ก
 เข้า ร่ว มประชุม คณะอนุก รรมการปฏิร ูป กฎหมายว่า ด้ว ยการแข่ง ขัน ทางการค้า และป้อ งกัน
การผูก ขาด ครั้ง ที่ 4/56 เมื่อ วัน ที่ 13 มิ. ย.56 โดยมีก ารเปรีย บเทีย บองค์ป ระกอบของคณะกรรมการการแข่ง ขัน
ทางการค้าของไทยกับประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
 การปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 โดยจัด ทาเหตุผ ล/ความจาเป็น ในการ
ผลัก ดัน การแก้ไ ข มาตรา 4 (ประเด็น รัฐ วิส าหกิจ ) ส่ง สานัก กฎหมายดาเนิน การ และเข้า ร่ว มประชุม คณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายการแข่งขัน ทางการค้า
5.4 ดาเนินการด้านต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการกากับการแข่งขัน ทางการค้ า ดังนี้
 ประสานความร่ว มมือ กับ องค์ก รระหว่า งประเทศ และองค์ก รกากับ ดูแ ลการแข่งขัน ในต่า งประเทศ
เช่น ASEC (ASEAN Secretariats) OECD KPCC JFTC GIZ CCS (Competition Commission of Singapore ฯลฯ
 จัด ทาข้อ มูล และเสนอความเห็น ในประเด็น 1) นโยบายการแข่ง ขัน สาหรับ การจัด ทาความตกลง
เขตการค้าเสรีไทย-เปรู 2) บทบาทกรมการค้าภายในในฐานะสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของไทย
3) การพัฒ นากฎหมายและนโยบายการแข่งขัน ของไทยและอาเซีย น 4) การแข่งขัน ทางการค้า 5) เอกสาร Annual
Targets ของอาเซีย น 6) นโยบายการแข่ง ขัน ของประเทศสมาชิก อาเซีย น 7) ร่า งแผนปฏิบัติก าร ระยะ 5 ปี
เพื่อ พัฒ นาขยายการค้า และการลงทุน ระหว่า งไทย-เกาหลีใ ต้ 8) Anti-corruption ที่เ กี่ย วกับ การแข่งขัน ทางการค้า
9) การจัด ตั้ง คณะกรรมการร่ว มด้า นเศรษฐกิจ ระหว่า งไทยกับ โปแลนด์ 10)จัด ทารายงานติด ตามสภาวะการค้า
(Trade Monitoring Report) ของประเทศสมาชิก WTO ฯลฯ 11) ข้อ มูล เตรีย มการประชุม อาเซีย น-ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 5
 เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างประเทศ ดังนี้
(1) เข้า ร่ว มประชุม “AEGC Study Visit to Competition-related Agencies in German”
ในลักษณะ High Level study visit & Policy Dialogue ณ ประเทศเยอรมัน ในระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 8 ต.ค.2555
(2) The 16th International Conference on competition ระหว่า งวัน ที่ 20 - 22 มี. ค.
2556 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(3) เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศด้านการแข่งขันทางการค้าในกรอบอาเซียน The 11th ASEAN
Expert Group on Competition(AEGC) Meeting และ The 2nd Project Steering Committee(PSC)
Meeting for the ASEAN – GIZ Cooperation Project : Competition Policy and Law in ASEAN
ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2556 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
(4) เข้า ร่ว มประชุม เจรจาความตกลงการค้า เสรีไ ทย-สหภาพยุโ รป ครั้ง ที่ 1st ณ กรุงบรัส เซลส์
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 27 - 31 พ.ค.2556
(5) เข้า ร่ว มประชุม Global Competition Review : 2nd Annual Law Leader Asia-Pacific
ในระหว่างวันที่ 14-15 มี.ค.2556 ณ ประเทศสิงคโปร์
(6) เข้า ร่ว มประชุม AEGC Capacity Building Workshop on “ Enhancing ASEAN’s
Participation in International on Competition Policy ” วันที่ 7-8 มี.ค.2556 ณ นครโฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม
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(7) เข้าร่วมประชุม “The 12th OECD Global Forum on Competition” ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค.
2556 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
(8) เข้า ร่ว มการประชุม “ASEAN Competition Experts attending the Informal Meeting
of Competition Expert under the AANZFTA” ในระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย.2556 ณ เมืองแครนส์ ประเทศออสเตรเลีย
 การแลกเปลี่ยนความรู้ โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา
(1) OECD-KPCC Workshop on Competition Issues in the Aviation Sectors ในระหว่า ง
วันที่ 17 - 19 ต.ค.2555 ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
(2) AEGC Study Visit to Competition – Related Agencies in Germany ระหว่างวันที่ 1 – 5 ต.ค. 2555
ณ ประเทศเยอรมัน
(3) The 2012 Regional Seminar on Unilateral Conduct : Excessive Pricing and Anti –Competition
Practices ในวันที่ 3 – 4 ต.ค.2555 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
(4) The 10th AEGC Meeting และ AEGC Capacity Building Workshop ระหว่างวันที่ 5-8 พ.ย.
2555 ณ ประเทศเวียดนาม
(5) The 1st Meeting of Work Group on Regional Competition Advocacy ในระหว่างวันที่
3-4 เม.ย.2556 ณ ประเทศสิงคโปร์
(6) การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Workshop on Intellectual Property and Competition Law”
ระหว่างวันที่ 17-19 เม.ย.2556 ณ เกาะเจจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
(7) ร่ว มสัมมนาเวทีสาธารณะ เรื่อง ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ด้านการค้าบริการ
และการลงทุน ในวันที่ 24 เม.ย.2556 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กทม.
(8) ศึกษาและสอบถามข้อ มูล เกี่ย วกับ มาตรการลดหย่อ นโทษ (Leniency Program) ณ สานัก งาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 - 24 เม.ย. 2556
(9) เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับ Capacity Building ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 พ.ค. 2556
(10) การฝึกอบรม “Training Course on Competition Law and Policy for Asian Countries”
ในระหว่างวันที่ 3-7 มิ.ย. 2556 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
(11) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Workshop on fighting Bid Rigging” ในระหว่างวันที่ 25-27 มิ. ย.
2556 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
(12) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “Workshop on Use of Indirect Evidence in Cartel Investigations”
ในระหว่างวันที่ 4-6 ก.ย. 2556 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
(13) เข้า ร่ว มประชุม เชิงปฏิบัติก าร The APEC Training Course on Competition Policy
“APEC regional seminar of ANSSR initiatives against anti-competitive practices for ensuring open,
well-functioning and competitive market” ในระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2556 ณ ประเทศไต้หวัน
 ทาหน้าที่ในคณะทางานความตกลงการค้า เสรีไ ทย-สหภาพยุโ รป ด้า นนโยบายแข่งขัน โดยจัด เตรีย ม
ข้อมูลและเข้าร่วมประชุมคณะทางานร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน คณะเจรจาความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป และคณะเจรจากลุ่ม เจรจานโยบายแข่งขัน และที่ป รึก ษาคณะเจรจา เพื่อ เป็น การ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่ งเสริมการแข่งขันทางการค้าและศั กยภาพขององค์ กร
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5.5 การเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า ให้แก่สถาบันการศึกษา ดังนี้
 การบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในวันที่ 15 มกราคม 2556
 ประสานและจัด อบรมสัม มนาให้แ ก่อ าจารย์ นิสิต /นัก ศึก ษา สาขาวิช านิติศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา ในวันที่ 16 มกราคม 2556
 ประสานและเตรียมการจัดอบรมสัมมนาให้แก่อาจารย์ นิสิต/นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 3) มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาแพงเพชร จ.กาแพงเพชร 4) มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง จ.ราชบุรี ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2556
 จั ดสั มมนาให้ ความรู้ ด้ านกฎหมายแข่งขั นทางการค้ าแก่ อาจารย์ และนั กศึ กษาคณะนิ ติ ศาสตร์ ในช่ วงเดื อน
มิถุนายน – สิงหาคม 2556 ดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556
(2) มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
(3) มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร จ.กาแพงเพชร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
(4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556
5.6 การให้บ ริก ารคาปรึก ษาแก่ผู้ป ระกอบธุร กิจ นัก กฎหมาย นัก ศึก ษาและประชาชนที่ส นใจในประเด็น
เกี่ย วกับ การใช้อานาจเหนือ ตลาดตามมาตรา 25 การรวมธุร กิจ ตามมาตรา 26 การตกลงร่ว มกัน ตามมาตรา 27
การปฏิบัติท างการค้า ที่ไ ม่เ ป็น ธรรมตามมาตรา 29 และประเด็น ข้อ กฎหมายตามมาตราอื่น ๆของพระราชบัญ ญัติ
การแข่ง ขัน ทางการค้า พ.ศ. 2542 โดยผ่า นทางโทรศัพ ท์แ ละด้ว ยตนเองที่สานัก งาน เพื่อ สร้า งความรู้ค วามเข้า ใจ
ที่ถูก ต้อ งอย่า งต่อ เนื่อ ง อัน เป็น การลดหรือ ปกป้อ งมิใ ห้เ กิด พฤติก รรมการแข่ง ขัน ทางการค้า ที่อ าจเข้า ข่า ยฝ่า ฝืน
กฎหมายการแข่งขั นทางการค้ า
5.7 การประชาสัมพันธ์
(1) เผยแพร่ส ถิติก ารรับ เรื่อ งร้อ งเรีย นตามพระราชบัญ ญัติก ารแข่ง ขัน ทางการค้า พ.ศ. 2542
ตั้งแต่ปี 2542 - ปัจจุบัน (ไทย - อังกฤษ) ในเว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการการแข่งขัน ทางการค้า (OTCC)
(2) เผยแพร่จุล สาร “มองโลกแข่งขัน ” ฉบับ รายเดือ น ตั้งแต่เ ดือ นตุล าคม 2555 – กัน ยายน
2556 ลงใน Intranet กรมการค้าภายใน
(3) จัดทาจุลสาร “มองโลกแข่งขัน” “จับกระแส....แข่งขัน ” และ”เปิดโลกแข่งขัน” ฉบับรวมเล่ม
ตั้งแต่ปี 2545 – ปัจจุบัน
(4) จัด ทาแผ่น พับ เผยแพร่ค วามรู้ด้า นกฎหมายแข่ง ขัน ของประเทศไทยเพื่อ เผยแ พร่ใ นคราว
ประชุม“The 3rd ASEAN Competition Conference (ACC) ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 ณ ประเทศสิงคโปร์
 โครงการเปรียบเทียบกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเกี่ยวกับบทลงโทษและมาตรการลดหย่อนโทษ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อนาผลการศึกษาของโครงการ ไปใช้กาหนดบทลงโทษและมาตรการลดหย่อนโทษ กรณีความผิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการตกลงร่วมกันทางธุรกิจอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจากัดการแข่งขัน ซึ่งจะทาให้สามารถกากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 โครงการการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า แก่ผู้ป ระกอบธุร กิจ ให้แ ก่ผู้ป ระกอบธุร กิจ
บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสาคัญของกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า และเสริมสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางการค้าของประเทศให้มีความเป็นธรรม
และเสรียิ่งขึ้น
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 โครงการการเสริ มสร้างความรู้ ด้านการแข่ งขัน ทางการค้า แก่ส ถาบันการศึ กษา ให้แก่ นิ สิต/นักศึ กษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสาคัญของกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้า แก่อาจารย์ และนักศึกษา ในสถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
7.1 โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการกาหนดเกณฑ์การรวมธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยว่าจ้างสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยศึกษาและจัดทาข้อมูลสถิติการรวมธุรกิจของประเทศไทยในระยะ 5 ปี (ปี 2551-2555) ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านบวก
และด้านลบของการรวมธุรกิจเฉพาะ ศึกษาเปรียบเทียบการรวมธุรกิจในต่างประเทศ เกณฑ์การรวมธุรกิจสาหรับประเทศไทย
พร้อมทั้งข้อดี-ข้อเสีย และวิเคราะห์ปัจจัยที่สาคัญต่อการกาหนดเกณฑ์การรวมธุรกิจ
7.2 โครงการการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ บริษัท
ที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสาคัญของกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า และเสริมสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางการค้าของประเทศให้มีความเป็นธรรม
และเสรียิ่งขึ้น
7.3 โครงการการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าแก่สถาบันการศึกษา ให้แก่ นิสิต/นักศึกษา สาขาวิชา
นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสาคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
แก่อาจารย์ และนักศึกษา ในสถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
_______________________________
สานักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
กันยายน 2556

