
ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
ว่าดว้ยโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานภายในของส านกังานคณะกรรมการการแขง่ขันทางการค้า   

(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ว่าด้วยโครงสร้าง
และการแบ่งส่วนงานภายในของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า   พ.ศ.  2561   
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗  (๑๔)  แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ว่าด้วยโครงสร้าง
และการแบ่งส่วนงานภายในของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563”   

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า  “คณะกรรมการตรวจสอบ”  ระหว่างบทนิยามค าวา่  “คณะกรรมการ”   

และค าว่า  “ประธานกรรมการ”  ในข้อ  4  ของระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ว่าด้วย 
โครงสร้างและการแบ่งส่วนงานภายในของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  2561 

““คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  8  ของระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
ว่าด้วยโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานภายในของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า    
พ.ศ.  2561  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ให้ทุกฝ่ายขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  เว้นแต่ฝ่ายตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  โดยเลขาธิการอาจมอบหมายให้รองเลขาธิการบังคับบัญชาและก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ภายในสายงานหรือระหว่างสายงานได้” 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายหมายเลข  1  โครงสร้างองค์กรของส านักงานคณะกรรมการ 
การแข่งขันทางการค้าแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า   ว่าด้วยโครงสร้างและ 
การแบ่งส่วนงานภายในของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  2561  และให้ใช้บัญชี 
แนบท้ายหมายเลข  1  โครงสร้างองค์กรของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
แนบท้ายระเบียบนี้แทน 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ข้อ 6 ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายหมายเลข  2  อ านาจหน้าที่ของส่วนงานในส านักงาน 
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ว่าด้วย 
โครงสร้างและการแบ่งส่วนงานภายในของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  2561   
และให้ใช้บัญชีแนบท้ายหมายเลข  2  อ านาจหน้าที่ของส่วนงานในส านักงานคณะกรรมการการแข่งขัน 
ทางการค้าแนบท้ายระเบียบนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

ศาสตราจารย์สกนธ์  วรญัญวูัฒนา 
ประธานกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๖๓



 

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 
โครงสร้างการแบ่งสว่นงานของสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

คณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า 
 

คณะอนุกรรมการ

ประธาน 
 

กรรมการ
 

กรรมการ

คณะอนุกรรมการสอบสวน คณะกรรมการตรวจสอบ 

รองเลขาธกิาร 

สายงานยุทธศาสตร์องค์กร 

รองเลขาธกิาร 

สายงานส่งเสริม
สภาพแวดล้อม 
การแข่งขัน สายงานวิจัยระบบเศรษฐกิจ 

และโครงสร้างตลาด

ฝ่ายกํากับดูแล
การรวมธุรกิจ

ฝ่าย
โครงสรา้ง
และระบบ
ธุรกิจสินค้า
บริโภค

ฝ่าย
โครงสรา้ง
และระบบ
ธุรกิจสินค้า
อุปโภค 

ฝ่าย
โครงสรา้ง
และระบบ

ธุรกิจ
บริการ

สายงานตรวจสอบปฏิบัติการ 

ฝ่ายแสวงหา
ข้อเท็จจริง 

ทั่วไป 

ฝ่ายแสวงหา
ข้อเท็จจริง 

ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงาน
สืบสวนสอบสวน

รองเลขาธกิาร 

สายงานกฎหมาย 

คณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจ 

รองประธาน
 

สายงานบริหารองค์กร 

ฝ่ายเลขานุการ
สํานักงาน 

ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายทรพัยากร

บุคคลและองค์กร 

ฝ่ายมาตรการ
และ 

นิติกรรมสญัญา 

ฝ่ายบริหารงานคด ี

ฝ่ายบริหาร
ทรัพย์สิน
และพัสดุ 

ฝ่ายพัฒนา
ระบบงาน
ด้านการ
แข่งขัน 

ทางการค้า

ฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ

 เลขาธิการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 

ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ฝ่ายการประชุม
คณะกรรมการ ฝ่ายนโยบายและ

ความสมัพนัธ์ภาครัฐ

กรรมการ
 

กรรมการ
 

กรรมการ
 



 
บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 

หน้าที่อ านาจของส่วนงานในส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
 

(1) สายงานบริหารองค์กร 
 
(ก) ฝ่ายเลขานุการส านักงาน 
 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรกลั่นกรองงำน สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

ของคณะกรรมกำรและเลขำธิกำร รวมทั้งติดตำมและเร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยซึ่งเลขำธิกำร
มอบหมำยให้สำยงำนหรือฝ่ำยไปปฏิบัติ รำยงำนประเด็นปัญหำขึ้นสู่เลขำธิกำรและ/หรือคณะกรรมกำร
เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขอย่ำงทันท่วงที รวมทั้งปฏิบัติงำนด้ำนสำรบรรณ งำนพิธีกำร และงำนจัดกำรส ำนักงำน 
ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  
(ข) ฝ่ายการประชุมคณะกรรมการ 
 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรกลั่นกรองงำน และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

ของเลขำธิกำรในฐำนะเลขำนุกำรกำรประชุมคณะกรรมกำร ติดตำมและเร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรมอบหมำย สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรในด้ำนกำรวิเครำะห์กฎ 
ระเบียบ และงำนวิชำกำรต่ำงๆ รวมทั้งบริหำรจัดกำรงำนประชุมคณะกรรมกำร ตลอดจนปฏิบัติงำนอ่ืน  ๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
(ค) ฝ่ายการคลัง  
 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรเงิน กำรคลัง กำรบัญชี กำรเบิกจ่ำยเงิน 

จัดท ำงบดุล งบกำรเงินและบัญชี รวมทั้งวิเครำะห์ และเสนอควำมเห็นในกำรปรับปรุงระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรเงินและกำรคลังของส ำนักงำน ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
(ง) ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัสดุ  
 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรและให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับ

กำรบริหำรพัสดุ ทรัพย์สิน อำคำรสถำนที่ และยำนพำหนะ และจัดท ำสัญญำที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเครำะห์ 
และเสนอควำมเห็นในกำรปรับปรุงระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรพัสดุ และทรัพย์สิน อำคำรสถำนที่ 
และยำนพำหนะของส ำนักงำน รวมถึงกำรจัดท ำแผนและมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของส ำนักงำน 
ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
(จ) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร  
 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลและองค์กร 

กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทรัพยำกรบุคคล  โครงสร้ำงองค์กรและแผนอัตรำก ำลัง  กำรสรรหำและคัดเลือก
พนักงำน กำรประเมินผลและพัฒนำองค์กร กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและสื่อกำรอบรม กำรด ำเนินกำรทำง
ระเบียบวินัย กำรบริหำรค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ แรงงำนสัมพันธ์  ระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคล และอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย รวมทั้งวิเครำะห์ และเสนอควำมเห็นในกำรปรับปรุง
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 



2 
 
(2) สายงานยุทธศาสตร์องค์กร 
 

(ก) ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 
 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์และเสนอแนะด้ำนนโยบำย

และยุทธศำสตร์องค์กร จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี แผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ประมำณกำรรำยรับ บริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำน รวมทั้ง
จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรและส ำนักงำน และกำรบริหำรจัดกำรงำน
ตำมภำรกิจของคณะปฏิบัติงำนเฉพำะกิจ ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 นอกจำกนี้ มีหน้ำที่อ ำนำจในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมของ
พนักงำนในฝ่ำยให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร พร้อมที่จะเข้ำร่วม
ในคณะปฏิบัติงำนเฉพำะกิจตำมระเบียบฯ ข้อ 5 (2) (ก) อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 
(ข) ฝ่ายพัฒนาระบบงานด้านการแข่งขันทางการค้า  
 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรศึกษำ วิจัย พัฒนำ 

และคิดค้นระบบ รูปแบบ และกระบวนกำรกำรท ำงำนด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  
ซึ่งรวมถึงระบบและกำรบริหำรข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำน กำรจัดเก็บข้อมูล 
ประมวลผล กำรบริหำรจัดกำรและกำรบูรณำกำร กำรพัฒนำศูนย์ข้อมูล (Data Center) กำรพัฒนำระบบรับ 
เรื่องร้องเรียน เป็นต้น และเป็นศูนย์กลำงในกำรวำงกลไกและขับเคลื่อนนวัตกรรมขององค์กรในภำพรวม 
เพ่ือให้กำรตัดสินใจและกำรปฏิบัติงำนขององค์กรมีประสิทธิภำพ ให้บริกำรแก้ไขปัญหำ ให้ค ำปรึกษำและควำมรู้ 
แก่ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักงำน วำงแผนและควบคุมควำมปลอดภัยและระบบเครือข่ำยให้ได้มำตรฐำน
และมีควำมมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งร่วมพิจำรณำและจัดท ำกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั้งระบบสำรสนเทศของส ำนักงำน ตลอดจนปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
(ค) ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรสื่อสำรภำพลักษณ์องค์กรของส ำนักงำน 

กำรบริหำรจัดกำรกำรสื่อสำรในภำวะปกติและในภำวะวิกฤติ กำรสื่อสำรกับทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
รวมถึงก ำหนดยุทธศำสตร์และกำรผลิตสื่อขององค์กร โดยกำรจัดท ำแผนและด ำเนินกิจกรรมประชำสัมพันธ์ 
และจัดท ำรำยงำนประจ ำปี สื่อสำรและเผยแพร่ข้อมูลภำพรวมขององค์กร ก ำหนดวัฒนธรรมด้ำนกำรสื่อสำร
ขององค์กรในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีและถูกต้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องแลสำธำรณชน 
ประสำนงำนและด ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ปรำกฏ
ในระดับชำติและระดับสำกล ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
(ง) ฝ่ายกิจการต่างประเทศ  
 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกิจกำรต่ำงประเทศ ครอบคลุมนโยบำย 

กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนในภำพรวม กำรประสำนงำนเกี่ยวกับ  
กำรบริหำรงำนก ำกับดูแลกำรแข่งขันทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสำนงำนด้ำนกำรเจรจำ 
จัดท ำควำมตกลงและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  และกำรจัดกิจกรรมระหว่ำงองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
องค์กรก ำกับกำรแข่งขันต่ำงประเทศ และส ำนักงำน รวมทั้งติดตำมควำมก้ำวหน้ำและนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำของต่ำงประเทศเพ่ือประโยชน์ของส ำนักงำน จัดท ำแผนกำรด ำเนินกิจกรรมระหว่ำงประเทศ
ประจ ำปี ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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(3) สายงานส่งเสริมสภาพแวดล้อมการแข่งขัน 
 

(ก) ฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ  
 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 

หรือค ำสั่งที่เป็นอุปสรรคต่อกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ประสำนงำน ให้ควำมร่วมมือ รักษำควำมสัมพันธ์
กับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำ ทั้งฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยตุลำกำร ครอบคลุมหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน 
หน่วยงำนก ำกับดูแลธุรกิจเฉพำะรำยสำขำ หรือหน่วยงำนอื่นใดของรัฐ รวมถึงสนับสนุนข้อมูลให้คณะกรรมกำร
ประกอบกำรให้ควำมเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบำยของรัฐด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำต่อรัฐบำล
และหน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
(ข) ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรเป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรองค์ควำมรู้ทำง

วิชำกำรและข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรแข่งขันทำงค้ำ  รวบรวมผลงำนวิชำกำร  แลกเปลี่ยนข้อมูลและวิทยำกร 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ให้แก่บุคลำกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภำยในและต่ำงประเทศ  จัดท ำแผน 
กำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรแข่งขัน จัดให้มีหรือให้ควำมร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในกำรศึกษำอบรมและพัฒนำ
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ มีกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำย 
กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในกำรก ำกับดูแลกำรแข่งขัน  
ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
(4) สายงานวิจัยระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างตลาด 
 

(ก) ฝ่ายก ากับดูแลการรวมธุรกิจ  
 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกำรรวมธุรกิจให้เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมกฎหมำย  กำรศึกษำและวิจัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร แนวคิดของกำรรวมธุรกิจ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ และกฎหมำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
รวมทั้งตรวจสอบ สืบค้น และวิเครำะห์ข้อมูล เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร และประสำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับฝ่ำยบริหำรคดีในกำรด ำเนินคดีต่อผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรรวมธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

(ข) ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค  
 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย โครงสร้ำง

และระบบธุรกิจสินค้ำบริโภค รวมถึงพฤติกรรมกำรประกอบธุรกิจสินค้ำบริโภค ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย จัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติ จัดท ำฐำนข้อมูลขนำดตลำดสินค้ำกลุ่มบริโภคที่มีแนวโน้ม
จะก่อให้เกิดกำรผูกขำดตลำด และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 นอกจำกนี้ มีหน้ำที่อ ำนำจในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมของ
พนักงำนในฝ่ำยให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะด้ำนกำรศึกษำวิเครำะห์โครงสร้ำงและระบบธุรกิจ 
พร้อมที่จะเข้ำร่วมในคณะปฏิบัติงำนเฉพำะกิจตำมระเบียบฯ ข้อ 5 (2) (ก) อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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(ค) ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค 
 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย โครงสร้ำง

และระบบธุรกิจสินค้ำอุปโภค รวมถึงพฤติกรรมกำรประกอบธุรกิจสินค้ำอุปโภค ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ตำมกฎหมำย จัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติ จัดท ำฐำนข้อมูลขนำดตลำดสินค้ำกลุ่มอุปโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิด
กำรผูกขำดตลำด และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 นอกจำกนี้ มีหน้ำที่อ ำนำจในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมของ
พนักงำนในฝ่ำยให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะด้ำนกำรศึกษำวิเครำะห์โครงสร้ำงและระบบธุรกิจ 
พร้อมที่จะเข้ำร่วมในคณะปฏิบัติงำนเฉพำะกิจตำมระเบียบฯ ข้อ 5 (2) (ก) อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 
(ง) ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจบริการ 
 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย โครงสร้ำง

และระบบธุรกิจบริกำร รวมถึงพฤติกรรมกำรประกอบธุรกิจบริกำร ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ตำมกฎหมำย จัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติ จัดท ำฐำนข้อมูลขนำดตลำดสินค้ำกลุ่มบริกำรที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิด
กำรผูกขำดตลำด และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 นอกจำกนี้ มีหน้ำที่อ ำนำจในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมของ
พนักงำนในฝ่ำยให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะด้ำนกำรศึกษำวิเครำะห์โครงสร้ำงและระบบธุรกิจ 
พร้อมที่จะเข้ำร่วมในคณะปฏิบัติงำนเฉพำะกิจตำมระเบียบฯ ข้อ 5 (2) (ก) อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 
(5) สายงานตรวจสอบปฏิบัติการ 

(ก) ฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป 
 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแสวงหำ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพ่ือป้องกัน ปรำบปรำม และก ำกับดูแลพฤติกรรมทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นธรรมตำมกฎหมำย
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ โดยศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ ข้อเท็จจริงตำมองค์ประกอบควำมผิดทำงกฎหมำย 
งำนสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงที่ใช้ เครื่องมือทั่วไป อำทิ กำรสัมภำษณ์ กำรลงพ้ืนที่ เป็นต้น วิเครำะห์ข้อมูล
ในกระบวนกำรพิจำรณำวินิจฉัยเป็นกำรล่วงหน้ำของคณะกรรมกำร ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 นอกจำกนี้ มีหน้ำที่อ ำนำจในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมของ
พนักงำนในฝ่ำยให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะด้ำนกำรแสวงหำข้อเท็จจริงทั่วไป พร้อมที่จะเข้ำร่วม
ในคณะปฏิบัติงำนเฉพำะกิจตำมระเบียบฯ ข้อ 5 (2) (ก) อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 
(ข) ฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแสวงหำ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพ่ือป้องกัน ปรำบปรำม และก ำกับดูแลพฤติกรรมทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นธรรมตำมกฎหมำย
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ โดยศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ ข้อเท็จจริงตำมองค์ประกอบควำมผิดทำงกฎหมำย  
งำนสืบสวนสอบสวนที่ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนที่มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล ร่วมจัดท ำและพัฒนำเครื่องมือกำรจัดเก็บข้อมูล กำรติดตำม ควบคุมกำรเข้ำถึงเอกสำร 
ข้อมูลกำรข่ำวทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตรวจพิสูจน์ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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นอกจำกนี้ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมของพนักงำนใน
ฝ่ำยให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะด้ำนกำรแสวงหำข้อเท็จจริงโดยเทคโนโลยีสำรสนเทศพร้อมที่จะเข้ำ
ร่วมในคณะปฏิบัติงำนเฉพำะกิจตำมระเบียบฯ ข้อ 5 (2) (ก) อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 
(ค)  ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน 

มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำและประเมินกำรปฏิบัติงำน  
ของส ำนักงำนด้ำนกำรสืบสวนสอบสวนในภำพรวม โดยศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะ  
และเทคนิคกำรสืบสวนสอบสวน เพ่ือจัดท ำและพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมของส ำนักงำนที่เหมำะสม 
และทันสมัย ด ำเนินกำรฝึกอบรมและพัฒนำกำรสืบสวนสอบสวน กำรบังคับใช้กฎหมำย ยุทธวิธี และงำนอ่ืน  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรสืบสวนสอบสวน ตลอดจนติดตำมและประเมินผลกำรฝึกอบรมของส ำนักงำน ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
งำนวิชำกำร เผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรของส ำนักงำนและจัดกำรควำมรู้ในกำรสืบสวนสอบสวน  ตลอดจน
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
(6) สายงานกฎหมาย 
 

(ก)  ฝ่ายมาตรการและนิติกรรมสัญญา 
มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนยกร่ำง ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม ประกำศ

ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง หรือกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนภำยใต้กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
ก ำหนดมำตรกำรและกรอบแนวทำงปฏิบัติต่ำง ๆ ในกำรบังคับใช้ วินิจฉัย ให้ควำมเห็น ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ
แนวทำง เกี่ยวกับปัญหำข้อกฎหมำย รวมทั้งแนวทำงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ควำมเหมำะสมในกำรก ำหนด
มำตรกำรทำงกฎหมำย ตลอดจนจัดท ำค ำอธิบำย คู่มือ และประมวลข้อก ำหนด ค ำวินิจฉัย รวมทั้งปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญำของส ำนักงำน ครอบคลุมกำรไกล่เกลี่ยและกำรระงับพิพำทด้ำนนิติกรรมและ
สัญญำ ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
(ข)  ฝ่ายบริหารงานคดี 

มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินคดีอำญำ คดีปกครอง และคดีอ่ืน ๆ 
ที่อยู่ในหน้ำที่อ ำนำจของส ำนักงำน เสนอแนะและให้ควำมเห็นแก่ส ำนักงำนเกี่ยวกับข้อกฎหมำยต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรคดีของส ำนักงำน ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรพิจำรณำคดีของส ำนักงำน รำยงำนผล
ค ำชี้ขำด ค ำวินิจฉัย และค ำพิพำกษำของศำล เกี่ยวกับคดีกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ตลอดจนปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
(7) สายงานขึ้นตรงคณะกรรมการ 
 

(ก) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
มีอ ำนำจหน้ำที่ เป็นหน่วยตรวจสอบภำยในของส ำนักงำนที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักงำน และสนับสนุน  
กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน โดยประเมินควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนในหน้ำที่  
ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะกำรปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมและกำรก ำกับดูแลอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

------------------------------ 


