ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560
______________________________

โดยที่มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 กาหนดกฎเกณฑ์
การประชุมคณะกรรมการในภาพรวมเกี่ยวกับองค์ประชุม การปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม และการวินิจฉัย
ชี้ขาดของที่ประชุม และเพื่อให้การประชุมของคณะกรรมการดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยการประชุม
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยให้รวมถึงประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป

______________________________

ข้อ ๕ กรณีประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าปฏิบัติหน้าที่แทน และหากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน

2
หมวด 2
การนัดประชุมและวาระการประชุม
______________________________

ข้อ ๖
(1)
(2)
ข้อ ๗
(1)
(2)
(3)
ให้คณะกรรมการ

ประธานกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือสั่งให้เลขานุการเรียกหรือนัดประชุมคณะกรรมการ
สั่งให้จัดทาระเบียบวาระการประชุม หรือให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุม
เลขานุการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ดาเนินการเรียกหรือนัดประชุมคณะกรรมการตามคาสั่งของประธานกรรมการ
จัดทาระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
จัดส่งระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๘ การนัดประชุมต้องทาเป็นหนังสือ และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ในกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน ประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันควร ประธานกรรมการอาจสั่งงดการประชุมตามที่นัดไว้แล้วก็ได้
ข้อ ๙ การจัดทาระเบียบวาระการประชุม ให้จัดลาดับดังนี้
(1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
(2) เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(3) เรื่องเพื่อทราบ
(4) เรื่องติดตามการดาเนินงาน
(5) เรื่องเพื่อพิจารณา
(6) เรื่องอื่น ๆ
ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นสมควร จะจัดลาดับระเบียบวาระการประชุมให้แตกต่างจาก
ที่กาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๑๐ การบรรจุวาระการประชุมทุกครั้งให้ได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการเท่านั้น
กรรมการอาจขอให้ประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติการบรรจุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้าในระเบียบ
วาระการประชุมได้
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่ว น และจาเป็นต้องเสนอ
ทีป่ ระชุมพิจารณา จะจัดไว้ในลาดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได้ แต่จะต้องจัดไว้ในวาระเรื่องอื่น ๆ
หมวด ๓
การประชุม

______________________________

ข้อ ๑๒ การประชุ ม ของคณะกรรมการต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
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ทางไกลได้

กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนและเป็นการประชุมที่ไม่กาหนดชั้นความลับ ให้ใช้วิธีการประชุม

ข้อ ๑๓ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานกรรมการไม่มาหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้าทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม หากประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ไม่มาหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการในที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ข้อ ๑๔ ประธานในที่ประชุม มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุมและดาเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
(2) รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมคณะกรรมการ
(3) วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับปัญหาการดาเนินการประชุม
(4) มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดาเนินการตามมติของที่ประชุม
(5) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามมีกฎหมายบัญญัติหรือตามที่กาหนดในระเบียบนี้
ข้อ ๑๕ เลขานุการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบและควบคุมการจัดทารายงานการประชุม
(2) แจ้งหรือยืนยันมติของที่ประชุมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลทั้งปวงที่เกี่ยวกับการประชุม
(4) ดาเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนดไว้ หรือตามที่คณะกรรมการ
หรือประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๑๖ ในการประชุม ผู้ที่เข้าร่ว มประชุมได้ นอกจากเลขานุการ และพนักงานผู้มีหน้ าที่
รับผิดชอบเรื่องที่เสนอ ให้เป็นไปตามที่ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอนุญาต เว้นแต่ที่ประชุม
มีมติกาหนดเป็นอย่างอื่น
ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการประชุมทุกครั้ง
ข้อ ๑๗ ในกรณีมีการพิจารณาเรื่องที่ กรรมการ เลขานุการ พนักงาน หรือผู้ใดในที่ประชุม
มีส่วนได้เสีย ให้ผู้นั้นแจ้งต่อที่ประชุมว่าตนมีส่วนได้เสียและให้ออกจากห้องประชุม ในระหว่างการพิจารณา
และมีมติเรื่องนั้น
หากในภายหลังการประชุม ปรากฏว่า มีผู้ที่มีส่วนได้เสียที่มิได้แจ้งต่อที่ประชุมและอยู่ในที่ประชุม
ระหว่างการพิจารณาและการมีมติในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียนั้น หากกรณีดังกล่าวอาจเป็นเหตุอันก่อให้เกิด
ความไม่เ ป็น กลางในการพิจ ารณา หรือ อาจมีก ารนาข้อ มูล ในเรื่อ งนั้น ไปใช้ป ระโยชน์อัน ไม่ค วรมีค วรได้
ให้ คณะกรรมการพิจารณาทบทวนมติดังกล่าว
ข้อ ๑๘ ให้ดาเนินการประชุมตามลาดับ ระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติเป็นอย่างอื่น
เรื่องที่จัดตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ที่ประชุมอาจมีมติถอนเรื่องออกจากวาระการประชุมได้
และให้บันทึกเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม
ในกรณีมีเรื่องเร่งด่วนใดนอกเหนือจากที่จัดไว้ในระเบียบวาระการประชุม ที่ประชุมอาจมีมติ
ให้นาเรื่องเร่งด่วนนั้นมาพิจารณาเพิ่มเติมได้ โดยให้หมายเหตุและบันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุมด้วย
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ข้อ ๑๙ ในระหว่างการประชุม ห้ามมิให้ผู้ใดบัน ทึกเสียงหรือภาพหรือใช้เครื่องมือสื่อสาร
หรื อเผยแพร่ก ารประชุม ด้ว ยเครื่อ งมือ ใด ๆ เว้น แต่เ พื่อ ประโยชน์ใ นการประชุม หรือ เมื่อ ได้รับ อนุญ าต
จากประธานในที่ประชุม
หมวด 4
การลงมติ

______________________________

ข้อ ๒๐ การลงมติของที่ประชุม ในการประชุมทุกครั้ง ให้ เลขานุการสรุปประเด็นการประชุม
พร้อมทั้งมติที่ประชุม หากไม่มีกรรมการผู้ใดคัดค้าน ให้ถือเป็นมติคณะกรรมการ
ในกรณีที่มีกรรมการคัดค้านในประเด็น ใดที่ เลขานุ ก ารกล่า วสรุป ตามความในวรรคหนึ่ง
ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นมติคณะกรรมการ
ข้อ ๒๑ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๒๒ วิธีการออกเสียงให้กระทาโดยเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับ
วิธีการลงคะแนนลับ ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมกาหนด
ข้อ ๒๓ หากที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ว่ า เรื่ อ งใดส่ ง ผลต่ อ ประโยชน์ ส าธารณะและสมควรเปิ ด เผย
ให้จัดการแถลงมติหรือความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน
หรือ วิธีอื่น ใดตามที่ค ณะกรรมการเห็น สมควร โดยอาจมอบหมายให้ก รรมการ เลขาธิก าร หรือ พนัก งาน
ของสานักงานเป็นผู้แถลงก็ได้
ข้อ ๒๔ กรณีที่ ม ติค ณะกรรมการเรื่อ งใดมีค วามจาเป็น เร่ง ด่ว น ให้ค ณะกรรมการมีม ติ
ให้มติดังกล่าวมีผลทันทีและให้หมายเหตุไว้ในรายงานการประชุม
ข้อ ๒๕ เรื่อ งใดซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติแล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณา
และมีมติใหม่ได้ ถ้ามีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใหม่ หรือเหตุอื่นใด อันอาจทาให้เรื่องที่พิจารณาและมีมติ
ไปแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ
หมวด ๕
รายงานการประชุมและเอกสารการประชุม
______________________________

ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๖ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ซึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
(1)
(2)
(3)
(4)

รายชื่อกรรมการที่มาและไม่มาประชุม รวมทั้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
เรื่องหรือประเด็นตามที่นาเสนอต่อที่ประชุม
ความเห็นของที่ประชุม
มติของที่ประชุม
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ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประชุมให้เลขานุการสรุปผลการประชุมอย่างย่อในวันถัดไป เพื่อ เวียนให้
ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ข้อ ๒๗ ให้ เ ลขานุ ก ารจั ด ให้ มี ก ารบั น ทึ ก เสี ย งหรื อ บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งเพื่ อ ประโยชน์
ในการจัดทารายงานการประชุม และถือเป็นหลักฐานประกอบรายงานการประชุม
ข้อ ๒๘ ถ้า กรรมการที่ม าประชุม และร่ว มลงมติมีความเห็นแย้ง ให้บัน ทึกความเห็น แย้ง
พร้อมทั้งเหตุผ ลไว้ในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการผู้เห็น แย้ง เสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ใ ห้
บันทึกไว้ด้วย และให้แนบหนังสือนั้นไว้กับรายงานการประชุม
ข้อ ๒๙ รายงานการประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีการรับรองในการประชุมครั้งถัดไป
เว้นแต่ที่ประชุมจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
รายงานการประชุมที่กรรมการยังไม่ได้รับรองเพราะกรรมการพ้นจากตาแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด
ให้เลขานุการแจ้งเป็นหนังสือให้กรรมการผู้นั้น ตรวจสอบความถูกต้อง แล้ว ให้เลขานุการบันทึกเหตุนั้นไว้
และเป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น
ข้อ ๓๐ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความหนึ่งข้อความใดในรายงานการประชุมที่รับรองแล้ว
จะกระทามิได้ เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยอันไม่กระทบต่อสาระสาคัญของมติที่ประชุม หรือแก้ไข
เพื่อให้รายงานการประชุมนั้นถูกต้อง และให้เลขานุการรายงานข้อความที่แก้ไขต่อคณะกรรมการทราบ
ข้อ ๓๑ ให้สานักงานเก็บรักษาระเบียบวาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และรายงาน
การประชุมไว้ในที่ปลอดภัย การทาลายเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๓๒ การเปิดเผยหรืองดเปิดเผยรายงานการประชุมทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการหรือตามที่สานักงานพิจารณาตามระเบียบนี้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
และระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๓๓ ให้นาระเบียบนี้ไปใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการ
สอบสวนด้วยโดยอนุโลมเท่าที่ใช้บังคับได้
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน. พ.ศ. 2560

(นางอภิรดี ตันตราภรณ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

