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รายงาผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

1. ความเชื ่อมโยงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน – ผลสัมฤทธิ ์และประโยชน์ที่ 
คาดว่าจะได้รับ – เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ – ประเด็นยุทธศาสตร์ – แผนงาน/โครงการ 

เป้าหมายการใหบ้ริการ
หน่วยงาน 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รบั 

เป้าประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร ์

ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ 

การค้ามีการแข่งขัน
อย่างเสรีและเป็นธรรม
และมีธรรมาภบิาล 
ในการประกอบธุรกจิ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมและ
ผู้บริโภคท้ายที่สุด 
 
ตัวชี้วดั 
- ร้อยละของเรื่อง
ร้องเรียนที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กำหนด 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
พระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า
เพิ่มขึ้น 

มีสภาพแวดล้อมการแข่งขัน
ทางการค้าที่ดีเอื้อต่อการ
ประกอบธุรกิจและผู้ประกอบ
ธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการค้า
และการลงทุนในประเทศ  

โครงสร้างตลาดและ
การประกอบธุรกจิมี
การกำกับดูแลแข่งขัน
อย่างเสรีและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
กำกับดแูลโครงสร้างตลาดและ
การประกอบธุรกจิให้มีการ
แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
 

1.1 แผนงานกำกับดูแลโครงสรา้ง
ตลาดและพฤติกรรมการประกอบ
ธุรกิจ  
1.2 แผนงานกำกับดูแลการ 
รวมธุรกิจ 

กลไกและเครื่องมือในการ
บังคับใช้กฎหมายที่ทันสมัย
เป็นธรรมสอดคล้องกับบริบท
การค้าของประเทศและ
มาตรฐานสากล  

การบังคับใช้กฎหมาย
การแข่งขันทางการค้ามี
ประสิทธิภาพและมี
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ
มาตรฐานการบังคับใช้กฎหมาย
การแข่งขันทางการค้าของ
ประเทศสู่สากล 

2.1 แผนงานพัฒนากฎหมาย 
2.2 แผนงานเพิ่มประสิทธภิาพ
การบังคับใช้กฎหมาย 

มีเครือข่ายและความร่วมมือ
ระหว่างหนว่ยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  

พัฒนาความร่วมมอืกับ
หน่วยงาน
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศด้านการ
แข่งขันทางการค้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย
หน่วยงานที่เกีย่วข้องในการกำกับ
ดูแลการแข่งขันทางการค้าสู่
มาตรฐานสากล 

3.1 แผนงานส่งเสรมินโยบายและ
ความสัมพันธ์ภาครัฐ 
 
3.2 แผนงานกิจการตา่งประเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏบิัติตามกฎหมายได้
อย่างถูกตอ้ง 

ผู้ประกอบธุรกิจและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ และปฏิบัติ
ตามกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
เผยแพร่และส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจและผู้เกีย่วข้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ และปฏิบัติตาม
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

4.1 แผนงานส่งเสรมิความรูแ้ละ
การมีส่วนร่วม 
 
4.2 แผนงานเผยแพรแ่ละ
ประชาสัมพันธ ์

เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะ
เป็นเลิศในการกำกับดูแลการ
แข่งขันทางการค้าตามหลักธรร
มาภิบาล 

ระบบการบริหาร
จัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
เสริมสร้างระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธภิาพ คล่องตัว 
เพื่อสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร 

5.1 แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กร 
5.2 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมี
จริยธรรม 

บุคลากรพัฒนาและมี
ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัตหิน้าที่อย่างมี
จริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏบิัติหน้าที่
อย่างมีจรรยาบรรณ 

6.1 แผนงานบริหารงานบุคคล 
 
6.2 แผนงานพัฒนาบุคลากร 
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2. ผลสำเร็จการดำเนินการตามยุทธศาสตร์  
(1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำกับดูแลโครงสร้างตลาดและการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและ

เป็นธรรม 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วดั ผลสำเร็จ 
1.1 แผนงาน
โครงสร้างตลาดและ
พฤติกรรมการ
ประกอบธุรกิจ  
 

- รายงานวิเคราะห์ขอบเขตตลาด
และโครงสร้างตลาดสินค้าอุปโภค 
สินค้าบริโภค และบริการที่มี
แนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด 

รายงานวิเคราะหข์อบเขตตลาดและโครงสร้างตลาดสินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค และบริการที่มี
แนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด จำนวน 6 ฉบับ 
(1) รายงานข้อมูลโครงสร้างตลาดและส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบธุรกิจผู้นำเข้าวคัซีนป้องกัน

โรค COVID-19 ปี พ.ศ. 2562 และ ปี พ.ศ. 2563 
(2) รายงานข้อมูลขอบเขตตลาดสินค้าน้ำแขง็ของโรงน้ำแข็งในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาทและจังหวัด

ใกล้เคียง 
(3) รายงานข้อมูลขอบเขตตลาดและสว่นแบ่งตลาดสายการบินต้นทุนตำ่ภายในประเทศ 
(4) รายงานข้อมูลขอบเขตตลาดและสว่นแบ่งตลาดธุรกิจให้บริการส่งอาหาร (Food delivery) 
(5) รายงานข้อมูลขอบเขตตลาดและสว่นแบ่งตลาดของผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
(6) รายงานข้อมูลขอบเขตตลาดและสว่นแบ่งตลาดของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลกี 

- แนวปฏิบัตกิารป้องกันการ
ผูกขาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรม
สำหรับผู้ประกอบธุรกจิ 

แนวปฏบิัติการปอ้งกันการผกูขาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน 3 ฉบบั 
(1) ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เร่ือง แนวทางพิจารณาการปฏิบตัิทางการค้า 

ที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกจิให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหารกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร 

(2) ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เร่ือง แนวทางพิจารณาการปฏิบตัิทางการค้าที่
เป็นธรรมเกี่ยวกบัระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) กรณีผู้ประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) เปน็ผู้ขายสินค้าหรือบริการ 

(3) ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เร่ือง แนวทางพิจารณาการปฏิบตัิทางการค้าที่
ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับที ่3) 

1.2 แผนงานการรวม
ธุรกิจ 

- รายงานทบทวนความเหมาะสม
เกณฑ์การรวมธุรกจิและแนว
ทางการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การ
รวมธุรกิจให้มีความเหมาะสม 

มีการดำเนินการทบทวนความเหมาะสมเกณฑ์การรวมธุรกจิและแนวทางการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การ
รวมธุรกิจให้มีความเหมาะสม 

 - รายงานผลการประกอบธุรกิจ
สำหรับการแจ้งและขออนุญาต
รวมธุรกิจ 

รายงานข้อมูลผลการประกอบธุรกจิเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับแจ้งการรวมธุรกจิ
และพิจารณาการขออนุญาตการรวมธุรกิจ จำนวน 30 เร่ือง 

 
(2)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขัน 

ทางการค้าของประเทศสู่สากล 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วดั ผลสำเร็จ 
2.1 แผนงานพัฒนา
กฎหมาย 

- กฎระเบียบที่เกีย่วข้องกับการบังคับ
ใช้กฎหมายที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 

กฎระเบียบที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 ฉบับ 
- ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยการร้องเรียนและการแสวงหาข้อเท็จจริง
และการดำเนินคดีอาญาหรือคดีทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

2.2 แผนงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บังคับใช้กฎหมาย 

- จำนวนเร่ืองร้องเรียนที่รับ มีการรับเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 จำนวน 40 เร่ือง 
- พนักงานเจา้หนา้ที่มีความรู้และ
ทักษะเพิ่มมากขึ้น 

การฝึกอบรมออนไลน์ 39 ชั่วโมง 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 36 ชัว่โมง 
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(3)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการ
แข่งขันทางการค้าสู่มาตรฐานสากล 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วดั ผลสำเร็จ 
3.1 แผนงานส่งเสริมนโยบาย
และความสัมพันธ์ภาครัฐ 
 

- การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความรว่มมือ
และนโยบายภาครัฐ
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งในประเทศ 

บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ (MoU) ระหว่าง สำนกังานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กับ  
(1) สถาบันอนุญาโตตุลาการ (2) สำนักงานศาลยุติธรรม และ (3) สำนักงานคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  

3.2 แผนงานกิจการ
ต่างประเทศ 

- การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความรว่มมือ
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งใน
ต่างประเทศ 

(1) ความร่วมมือ OECD-ASEAN Competition Assessment เผยแพร่รายงานผลการศึกษาเกีย่วกับ
การประเมินกฎระเบียบในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ของประเทศไทยที่ส่งผลต่อการแข่งขันทางการค้า  

(2) ความร่วมมือ OECD-Thailand Country Programme จัดอบรมองค์ความรู้ด้านการแข่งขันจาก
ต่างประเทศ จำนวน 3 คร้ัง และ จัดทำเอกสารข้อเสนอแนะตอ่การกำกบัการควบรวมธุรกิจ 

(3) ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของ Australia และ ACCC ในการจัดอบรม
องค์ความรู้ด้านการแข่งขันจากตา่งประเทศจำนวน 10 ครั้ง (6 หวัข้อบรรยาย)  

(4) ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของ Australia และ Asia Foundataion 
จัดทำโครงการความร่วมมอืทางเทคนิคด้านการพัฒนาต้นแบบดัชนีชี้วัดการแขง่ขันทางการค้าใน
ระดับจังหวัด (Provincial Trade Competition Index: Prototype Development)  

(5) ความร่วมมือกับ ASEAN ในการจัดทำรายงานการศึกษาเร่ือง “การพัฒนากลไกการบังคับใช้
กฏหมายการแข่งขันทางการค้าในกรณีการแข่งขันทางการค้าข้ามพรมแดน (Cross-border 
cases)” 

(6) ความร่วมมือกับ JICA และ JFTC จัดสมัมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการกำกับและบังคับใช้
กฏหมายการแข่งขัน จำนวน 4 คร้ัง  

(7) ความร่วมมือกับ UNCTAD ในการจัดทำการศึกษาตลาดในธุรกจิการให้บรกิารด้านการท่องเท่ียว
ออนไลน์ข้ามพรมแดน Cross–Border Online Travel Agency (OTA) ในประเทศไทย 

(8) โครงการ ASISE+ Thailand (ความร่วมมือกับ EU) จัดทำรายงานการประเมินการดำเนินงานและ
อุปสรรค์ของสำนักงาน เพื่อจัดทำข้อเสนอการเสริมสร้างศักยภาพ และแผนการอบรมพนักงาน 

(9) การเจรจาปรับปรุงความตกลง AANZFTA เพื่อเพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภคในบทการแข่งขันทาง
การค้า (Competition Chapter)  

(10) การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (EU - Thailand Free Trade Agreement) ได้
ร่วมจัดทำเอกสารกรอบการเจรจา (Reference Paper) 

(11) การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหวา่งอาเซียนและยโุรป (EU – ASEAN Free Trade 
Agreement) ได้เข้าร่วมเจรจาการและให้ข้อคิดเห็นต่อเอกสารจกัรอบการเจรจา (Reference 
Paper) ร่วมกับประเทศอาเซียน 

(12) การเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ASEAN – Canada Free Trade Agreement) 
ได้เข้าร่วมเจรจาการและให้ข้อคิดเห็นตอ่เอกสารจักรอบการเจรจา (Reference Paper) ร่วมกับ
ประเทศอาเซียน  

(13) องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ยกรา่งรายงานนโยบายการค้า (Trade Policy Review) ในส่วนของ
นโยบายการแข่งขันทางการค้า  

(14) การเข้าร่วมการระชุม The United Nations Conference to Review All Aspects of the Set 
of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of restrictive 
Business Practices (UN Set) ครั้งที่ 8 

(15) การเข้าร่วมการประชุม Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and 
Policy: IGE (คณทำงานภายใต้ UN Set)  

(16) การเข้าร่วมการประชุมคณะผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายการแข่งขันของอาเซียน ครัง้ที่ 26 (The 26th 
AEGC Meeting) 
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(4)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เผยแพร่และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความ
เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วดั ผลสำเร็จ 
4.1 แผนงานส่งเสริม
ความรู้และการมีส่วนร่วม 
 

- กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายว่าด้วยการ
แข่งขันทางการค้า
เพิ่มขึ้น 

(1) จัดพิมพ์จุลสารมองโลกแข่งขัน ฉบับที่ 64 – 69 รวมจำนวน 6 ฉบับ 
(2) จัดทำบทความเอกสารเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
(3) จัดจ้างทำบทความเอกสารเผยแพร่ข้อมลูความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแขง่ขันทางการค้า พ.ศ. 

2560 โดยมีเน้ือหาเป็นภาษาไทยพร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 8 บทความ 

4.2 แผนงานเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ ์

- ช่องทางของการสร้าง
การรับรู้ของประชาชน 

(1) หนังสือกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏบิัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดแูลด้านการแข่งขันทาง
การค้า โดยจัดทำในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(2) เว็บไซต์สำนักงาน 
(3) รายงานประจำปี พ.ศ. 2563 
(4) เอกสารเผยแพร่เกีย่วกบัคำวินจิฉัยของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
(5) รายการเผยแพร่ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในชอ่งทาง Podcast และ 

Facebook Live จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ตอน 
(6) สื่อวิดีทัศน์ 2D Motion Graphics จำนวน 12 ชิ้นงาน 
(7) ติดตามข่าว ตัดข่าว และสรุปขา่วจากหนังสือพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เพื่อสร้าง    
ธรรมาภิบาลขององค์กร 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วดั ผลสำเร็จ 
5.1 แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กร 

- กิจกรรมพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการองค์กร 

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับสูงมาก (A) 90.03 
1. ด้านระบบบริหารองค์กร 

(1) การทบทวนภารกิจโครงสร้างองค์กรและจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2565 - 2567) 
(2) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน 

2. ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
(1) จัดหาวัสดุสำนักงาน 
(2) จัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน 
(3) จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลสวนหย่อมและต้นไม้ 
(4) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที ่ 
(5) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั  
(6) เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานแห่งใหญ่ของสำนกังานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
(7) จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศส่วนกลาง จำนวน 2 คัน พร้อมพนกังานขับรถยนต์ 

5.2 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

(1) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลสำนกังานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2564 - 
2566) 
(2) เช่าระบบเครือข่ายและการสื่อสาร  
(3) เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง 
(4) จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 
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(6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ 
แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วดั ผลสำเร็จ 

6.1 แผนงานบริหารงานบุคคล 
 

- ร้อยละของพนักงานทีถ่ือครองตำแหนง่ พนักงานที่ถือครองตำแหน่ง จำนวน 109 คน  จากกรอบอัตรากำลังจำนวน 
122 คน คิดเป็นร้อยละ 89.93 

6.2 แผนงานพัฒนาบุคลากร 
 

- ชั่วโมงฝึกอบรมต่อปีของพนักงาน ฝึกอบรมทั้งปี จำนวน 385 ชัว่โมง จากพนักงานจำนวน 109 คน 
คิดเป็น 3 ชั่วโมง 32 นาทีต่อป ี

- ประมวลจริยธรรมตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า จำนวน 1 ฉบบั 

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  (สขค.) ตามเป้าหมาย 
การให้บริการหน่วยงาน คือ การค้ามีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมและผู้บริโภคท้ายที ่สุด  โดยมีผลสัมฤทธิ ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 
1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ร้อยละ 80 ร้อยละ  93.75 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้าเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 99.02 

และมีผลสำเร็จการดำเนินการ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำกับดูแลโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าให้เสรีและเป็นธรรม 
ประกอบด้วยแผนงานโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ มีภาพรวมผลสำเร็จ คือ รายงานวิเคราะห์
ขอบเขตตลาดและโครงสร้างตลาดสินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค และบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดเพ่ือ
สนับสนุนการแสวงหาข้อเท็จจริง จำนวน 6 ฉบับ และแนวปฏิบัติการป้องกันการผูกขาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรม
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน 3 ฉบับ 

และแผนงานการรวมธุรกิจมีภาพรวมผลสำเร็จ คือการดำเนินการทบทวนความเหมาะสมเกณฑ์การรวม
ธุรกิจและแนวทางการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรวมธุรกิจให้มีความเหมาะสม และรายงานข้อมูลผลการประกอบธุรกิจ
เพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับแจ้งการรวมธุรกิจและพิจารณาการขออนุญาตการรวมธุรกิจ จำนวน 30 
เรื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทาง
การค้าของประเทศสู่สากล ประกอบด้วยแผนงานพัฒนากฎหมาย ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ ่มเติมระเบียบ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยการร้องเรียนและการแสวงหาข้อเท็จจริงและการดำเนินคดีอาญาหรือ
คดีทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 และแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย มีการรับเรื่อง
ร้องเรียนตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 จำนวน 40 เรื ่อง และมีการพัฒนาพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะด้านการสืบสวนสอบสวนเพ่ิมมากขึ้น โดยฝึกอบรมออนไลน์ 39 ชั่วโมง และฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการแข่งขันทาง
การค้าสู่มาตรฐานสากล ประกอบด้วยแผนงานส่งเสริมนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ มีการจัดทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และ (1) สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
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(2) สำนักงานศาลยุติธรรม และ (3) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม และแผนงานกิจการต่างประเทศ (1) ความร่วมมือ OECD-ASEAN Competition Assessment 
เผยแพร่รายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินกฎระเบียบในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ของประเทศไทยที่ส่งผลต่อ
การแข่งขันทางการค้า (2) ความร่วมมือ OECD-Thailand Country Programme จัดอบรมองค์ความรู้ด้านการ
แข่งขันจากต่างประเทศ จำนวน 3 ครั้ง และ จัดทำเอกสารข้อเสนอแนะต่อการกำกับการควบรวมธุรกิจ (3) ความ
ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของ Australia และ ACCC ในการจัดอบรมองค์ความรู้ด้านการ
แข่งขันจากต่างประเทศจำนวน 10 ครั้ง (6 หัวข้อบรรยาย)  (4) ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและ
การค้าของ Australia และ Asia Foundation จัดทำโครงการความร่วมมือทางเทคนิคด้านการพัฒนาต้นแบบดัชนี
ช ี ้ ว ั ด ก า ร แข ่ ง ข ั นทา งก ารค ้ า ใ นร ะด ั บจ ั ง ห ว ั ด  ( Provincial Trade Competition Index: Prototype 
Development) (5) ความร่วมมือกับ ASEAN ในการจัดทำรายงานการศึกษาเรื่อง “การพัฒนากลไกการบังคับใช้
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในกรณีการแข่งขันทางการค้าข้ามพรมแดน (Cross-border cases)” (6) ความ
ร่วมมือกับ JICA และ JFTC จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการกำกับและบังคับใช้กฎหมายการแข่งขัน 
จำนวน 4 ครั้ง (7) ความร่วมมือกับ UNCTAD ในการจัดทำการศึกษาตลาดในธุรกิจการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
ออนไลน์ข้ามพรมแดน Cross–Border Online Travel Agency (OTA) ในประเทศไทย (8) โครงการ ASISE+ 
Thailand (ความร่วมมือกับ EU) จัดทำรายงานการประเมินการดำเนินงานและอุปสรรคของสำนักงาน เพื่อจัดทำ
ข้อเสนอการเสริมสร้างศักยภาพ และแผนการอบรมพนักงาน (9) การเจรจาปรับปรุงความตกลง AANZFTA 
เพ่ือเพ่ิมการคุ้มครองผู้บริโภคในบทการแข่งขันทางการค้า (Competition Chapter)  (10) การเจรจาความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (EU - Thailand Free Trade Agreement) ได้ร่วมจัดทำเอกสารกรอบการ
เจรจา (Reference Paper) (11) การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและยุโรป (EU – ASEAN Free 
Trade Agreement) ได้เข้าร่วมเจรจาการและให้ข้อคิดเห็นต่อเอกสารจักรอบการเจรจา (Reference Paper) 
ร่วมกับประเทศอาเซียน (12) การเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ASEAN – Canada Free Trade 
Agreement) ได้เข้าร่วมเจรจาการและให้ข้อคิดเห็นต่อเอกสารจักรอบการเจรจา (Reference Paper) ร่วมกับ
ประเทศอาเซียน  (13) องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ยกร่างรายงานนโยบายการค้า (Trade Policy Review) ใน
ส่วนของนโยบายการแข่งขันทางการค้า  (14) การเข้าร่วมการระชุม The United Nations Conference to 
Review All Aspects of the Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the 
Control of restrictive Business Practices (UN Set) ค ร ั ้ ง ท ี ่  8 (15) ก า ร เ ข ้ า ร ่ ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy: IGE (คณทำงานภายใต้ UN Set)  
(16) การเข้าร่วมการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการแข่งขันของอาเซียน ครั้งที่ 26 (The 26th AEGC 
Meeting) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เผยแพร่และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ประกอบด้วยแผนงานส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วม ได้จัดพิมพ์จุล
สารมองโลกแข่งขัน จำนวน 6 ฉบับ และจัดทำบทความเอกสารเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยมีเนื้อหาเป็นภาษาไทยพร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 8 บทความ           
และแผนงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้มีการจัดทำหนังสือกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ         
ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านการแข่งขันทางการค้า โดยจัดทำในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จัดทำรายงานประจำปีของ กขค. และ สขค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำเอกสารเผยแพร่เกี ่ยวกับ      
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มีรายการเผยแพร่ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าบนแพลตฟอร์ม
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ออนไลน์ในช่องทาง Podcast และ Facebook Live จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ตอน สื่อวิดีทัศน์ 2D Motion Graphics 
จำนวน 12 ชิ้นงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เพื่อสร้างธรรมาภิบาลของ
องค์กร ประกอบด้วย 

แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบบริหารองค์กร ได้คะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับสูงมาก (A) 90.03 คะแนนมีการทบทวนภารกิจ
โครงสร้างองค์กรและจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2565 - 2567) ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน มีการ
จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน การจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารและสถานที่  
ดูแลสวนหย่อมและต้นไม้ และยานพาหนะ  

แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลสำนักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) และบริหารจัดการระบบเครือข่ายและ 
การสื่อสาร คอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ
ประกอบด้วยแผนงานบริหารงานบุคคล ได้สรรหาและคัดเลือกพนักงานและบริหารอัตรากำลัง โดยมีพนักงานที่ถือ
ครองตำแหน่ง จำนวน 109 คน  จากกรอบอัตรากำลังจำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 89.93 และแผนงานพัฒนา
บุคลากร มีการฝึกอบรมพนักงาน จำนวน 385 ชั่วโมง จากพนักงานจำนวน 109 คน คิดเป็นชั่วโมงฝึกอบรมต่อปี
ของพนักงาน 3 ชั่วโมง 32 นาทีต่อคนต่อปี และจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า จำนวน 1 ฉบับ 
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กรณีมี PO กรณีกันเหล่ือมปี
1 191,976,200.00        123,431,333.84        6,799,671.89           3,308,000.00           58,437,194.27      

73,175,000.00         73,131,888.74          43,111.26            

1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 68,471,100.00         68,437,013.49          34,086.51            

1.1 62,174,100.00         62,173,413.54          686.46                
1 17,670,000.00          17,669,354.84           645.16                 
2 44,504,100.00          44,504,058.70           41.30                   

1.2 6,297,000.00           6,263,599.95           33,400.05            

1 6,297,000.00            6,263,599.95            33,400.05             
2 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 4,703,900.00           4,694,875.25           9,024.75              

2.1 130,000.00              122,184.00               7,816.00               
2.2 4,573,900.00            4,572,691.25            1,208.75               

118,801,200.00        50,299,445.10          6,799,671.89            3,308,000.00            58,394,083.01       

118,801,200.00        50,299,445.10          6,799,671.89           3,308,000.00           58,394,083.01      

77,836,500.00         48,616,916.50          5,385,071.89           -                        23,834,511.61      

1 ค่าตอบแทน 34,874,160.00         19,062,597.66          816,165.00              -                        14,995,397.34      

1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงาน 10,615,500.00          9,266,066.66            816,165.00               533,268.34           

2 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 3,200,000.00            623,320.00               2,576,680.00         

3 ค่าเบ้ียประชุม 8,010,000.00            4,030,400.00            3,979,600.00         

4 ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน 40,000.00                22,300.00                 17,700.00             

5 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 360,000.00              133,900.00               226,100.00           

6 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 250,000.00              186,000.00               64,000.00             

7 ค่าตอบแทนอ่ืน 300,000.00              -                         300,000.00           

8 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 1,483,160.00            492,000.00               991,160.00           

9 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 10,615,500.00          4,308,611.00            6,306,889.00         

2 ค่าใช้สอย 35,545,340.00         24,870,006.86          4,568,906.89           -                        6,106,426.25        

1 ค่าเล้ียงรับรอง 1,448,500.00            676,211.14               772,288.86           

2 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 2,035,200.00            321,286.00               1,713,914.00         

3 ค่าจ้างเหมาบริการ 5,923,600.00            2,955,456.82            526,637.89               2,441,505.29         

4 ค่าเช่าอาคารส านักงาน 23,255,040.00          19,379,200.00           3,875,840.00            -                      

5 ค่าเช่ารถยนต์ 1,567,300.00            833,800.00               75,800.00                 657,700.00           

6 ค่าใช้สอย 235,700.00              77,273.87                 90,629.00                 67,797.13             

7 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 400,000.00              17,558.03                 382,441.97           

8 ค่ายานพาหนะ 30,000.00                9,221.00                  20,779.00             

9 ค่าธรรมเนียม 650,000.00              600,000.00               50,000.00             

3 ค่าสาธารณูปโภค 4,504,000.00           4,491,283.98           12,716.02            

4 ค่าวัสดุ 2,913,000.00           193,028.00              2,719,972.00        

1 ค่าวัสดุ 2,913,000.00            193,028.00               2,719,972.00         
40,536,700.00         1,682,528.60           1,414,600.00           2,880,000.00           34,559,571.40      

13,770,000.00         -                        -                        2,880,000.00           10,890,000.00      

13,770,000.00         -                        -                        2,880,000.00           10,890,000.00      

1 2,880,000.00            -                         2,880,000.00            -                      

2 3,630,000.00            -                         3,630,000.00         

คงเหลือผลการใช้จ่ายแผนงบประมาณ
64 ผูกพันไปใช้ในปี 65

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีได้รับจัดสรร ปี 64

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีส านักงาน

เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบ

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี (เงินประจ าต าแหน่ง)

รายงานผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

2. งบด าเนินงาน (โครงการ)

• ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ก ากับดูแลโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าให้
เสรีและเป็นธรรม

งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการจ้างท่ีปรึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของการรวมธุรกิจ และติดตาม
พฤติกรรมการประกอบธุรกิจ ภายหลังการรวมธุรกิจ

โครงการจ้างท่ีปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ขอบเขตตลาด ติดตามพฤติกรรม
การประกอบธุรกิจ และแนวโน้มการประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าอุปโภคท่ีมี
แนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิต การส่งเสริมและก ากับการแข่งขันทางการค้า

 1. งบด าเนินงาน (ข้ันต่ าประจ า)

เงินเดือน

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
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กรณีมี PO กรณีกันเหล่ือมปี
คงเหลือผลการใช้จ่ายแผนงบประมาณ

64 ผูกพันไปใช้ในปี 65งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

3 3,630,000.00            -                         3,630,000.00         

4 3,630,000.00            -                         3,630,000.00         

2,325,000.00           477,708.00              -                        -                        1,847,292.00        

2,325,000.00           477,708.00              -                        -                        1,847,292.00        

1             1,375,000.00 458,908.00               916,092.00           

2 450,000.00              450,000.00           

3 500,000.00              18,800.00                 481,200.00           

5,880,200.00           171,820.00              -                        -                        5,708,380.00        

3,735,700.00           171,820.00              -                        -                        3,563,880.00        
1             1,437,700.00 -                         1,437,700.00         
2 2,298,000.00            171,820.00               2,126,180.00         

2,144,500.00           -                        -                        -                        2,144,500.00        

1 2,144,500.00            2,144,500.00         

15,466,200.00         688,650.00              1,414,600.00           -                        13,362,950.00      

15,466,200.00         688,650.00              1,414,600.00           -                        13,362,950.00      

1               556,700.00                            -              556,700.00

2               975,200.00                            -              975,200.00

3               480,000.00 480,000.00                                      -   

4 1,200,000.00            208,650.00               834,600.00                          156,750.00

5 201,600.00                         201,600.00
6 11,212,700.00                 11,212,700.00
7 840,000.00              -                         580,000.00                          260,000.00

439,300.00             86,042.60                -                        -                        353,257.40           

439,300.00             86,042.60                -                        -                        353,257.40           

1               439,300.00 86,042.60                 353,257.40           

2,656,000.00           258,308.00              -                        -                        2,397,692.00        

2,656,000.00           258,308.00              -                        -                        2,397,692.00        

1             1,088,700.00 236,068.00               852,632.00           

2 1,567,300.00            22,240.00                 1,545,060.00         

3 ค่าครุภัณฑ์ 428,000.00             -                        428,000.00              -                     

งบด าเนินงาน

โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหารเก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจ
โครงการจ้างเหมาบริการเฝ้าข่าว ตัดข่าว (Clipping News)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพคล่องตัว เพ่ือสร้าง
ธรรมาภิบาลขององค์กร

โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและก ากับดูแลกิจการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
จรรยาบรรณ

โครงการหลักสูตรอบรมภายนอกส าหรับพัฒนาบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบด าเนินงาน

โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า

ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ด าเนินคดี

ค่าใช้จ่ายการสืบสวน

• ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการก ากับดูแล
การแข่งขันสู่มาตรฐานสากล

 โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการก ากับดูแลการแข่งขันทาง
แผนงานการจัดประชุมนานาชาติ

แผนงานเดินทางไปราชการต่างประเทศ

• ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เผยแพร่และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้เก่ียวข้อง มีความรู้ 
ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า (Competition Advocacy)
 ส่วนกลาง

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า (Competition Advocacy)
 ส่วนภูมิภาค

โครงการจ้างจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทาง
การค้าโครงการดูแลรักษา พัฒนา ปรับปรุง เว็บไซต์ส านักงาน

งบด าเนินงาน

งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า

งบด าเนินงาน

โครงการจ้างท่ีปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ขอบเขตตลาด ติดตามพฤติกรรม
การประกอบธุรกิจ และแนวโน้มการประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าบริโภคท่ีมี
แนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด

โครงการจ้างท่ีปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ขอบเขตตลาด ติดตามพฤติกรรม
การประกอบธุรกิจ และแนวโน้มการประกอบธุรกิจในตลาดธุรกิจบริการท่ีมี
แนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด

• ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าของประเทศสู่สากล
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ปัญหาอุปสรรค 

(1) โครงการบางส่วนเป็นโครงการต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการในปีงประมาณ พ.ศ. 
2561-2562 ให้เรียบร้อยก่อน ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน 

(2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ส่งผลให้          
ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน เนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลได้ตามกำหนดเวลา ประกอบกับ
รัฐบาลได้กำหนดมาตรการให้ชะลอการจัดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม       
ในบางโครงการ ซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอน        
การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน 

(3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่คาดไว้ เนื่องจากในบางโครงการมีกรณีผู้ยื่นขอเสนอน้อย
รายและไม่ผ่านเกณฑ์ จึงทำให้ต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่อีกครั้ง และมีกรณีผู้เข้าร่วมประกวดราคาขอยื่นอุทธรณ์   

ข้อเสนอแนะ 

สำนักงานฯ จะพิจารณาถึงความสำคัญและจำเป็นของโครงการที ่ยังไม่ได้ก่อหนี ้ผูกพันใน
ปีงบประมาณ 2564 ตามแนวทาง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จัดทำเป็นข้อเสนอแผนงาน โครงการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจาก กขค. 
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