
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมสงเสริมการสงออก 

กระทรวงพาณิชย 
พ.ศ. 2553 

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ  1  ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย   
พ.ศ. 2545 

 ขอ  2  ใหกรมสงเสริมการสงออกมีภารกิจเก่ียวกับการสงเสริมการสงออก ขยายตลาดสินคา
และธุรกิจบริการของไทย พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาและธุรกิจบริการสงออกใหบริการ    
ขอมูลการคาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการไทยในตลาดโลก เพ่ือเพ่ิมมูลคา        
และปริมาณการสงออกของประเทศไทย โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 (1)  เสนอนโยบายและจัดทําเปนเปาหมายการสงออกและแผนปฏิบัติการ รวมท้ังเสนอแนะ
แนวทางและมาตรการดานการคาและการตลาด 

 (2)  ดําเนินการเพ่ือสงเสริม พัฒนา และสนับสนุนการสงออกสินคาและธุรกิจบริการของไทย
ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 (3)  จัดทําและใหบริการขอมูลการคาและสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในสวนท่ีเก่ียวของ   
กับการสงออกแกผูผลิต ผูสงออกไทย ผูประกอบธุกิจบริการ และผูนําเขาในตางประเทศ 

 (4)  เผยแพรและประชาสัมพันธสินคาและธุรกิจบริการของไทยเพ่ือสงเสริมการสงออก 

 (5)  พัฒนาความรูความสามารถแกภาคเอกชนในดานการคาระหวางประเทศเพ่ือเสริมสราง 
ขีดความสามารถในการแขงขันและสมรรถนะในการสงออก ตลอดจนประสานงานและใหความรวมมือ    
แกสถาบันและองคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 (6)  สงเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและตราสินคาเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาไทย       
และใหเปนไปตามความตองการของตลาดตางประเทศ 

 (7)  สนับสนุนและพัฒนาระบบโลจีสติกสทางการคา 

 (8)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรม หรือตามท่ีรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 ขอ  3  ใหแบงสวนราชการกรมสงเสริมการสงออก ดังตอไปนี้ 

(1) สํานักบริหารกลาง 

(2) ศูนยสารสนเทศการคาระหวางประเทศ 

(3) สถาบันฝกอบรมการคาระหวางประเทศ 

(4) สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(5) สํานักบริการสงออก 1 

(6) สํานักบริการสงออก 2 

(7) สํานักแผนพัฒนาการสงออก 

(8) สํานักพัฒนาการตลาดตางประเทศ 

ขอ  4  ในกรมสงเสริมการสงออก ใหมีกลุมตรวจสอบภายในเพ่ือทําหนาท่ีหลักในการตรวจสอบ
การดําเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานข้ึนตรงตออธิบดี      
โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 

(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ขอ  5  ในกรมสงเสริมการสงออก ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหารเพ่ือทําหนาท่ีหลักในการ
พัฒนาการบริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา รับผิดชอบงานข้ึนตรงตออธิบดี
โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

(2)  ติดตาม ประเมินผลงาน และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

(3) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ 
และหนวยงานในสังกัดกรม 

(4)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ขอ  6  สํานักบริหารกลาง มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

(1)  ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ งานชวยอํานวยการ              
และงานเลขานุการของกรม 

(2)  ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี                  
และยานพาหนะของกรม 

(3)  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม 

(4)  ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ผลการปฏิบัติงาน และความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
งานในหนาท่ีของกรม 



 ๓ 

 
(5)  ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธและงานพิธีการของกรม 

(6)  ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับความรับผิดชอบทางแพง       
และอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรม 

(7)  ดําเนินการอ่ืนใดท่ีมีไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใดในกรม 

(8)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ขอ  7  ศูนยสารสนเทศการคาระหวางประเทศ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) พัฒนาและใหบริการระบบเครือขายขอมูลของกรมท้ังในประเทศและตางประเทศ 
(2) พัฒนาและบริหารขอมูลการคาระหวางประเทศ เพ่ือใหเปนเครื่องมือ ในการเพ่ิม          

ขีดความสามารถในการแขงขันของผูสงออกไทยในตลาดโลก 
(3) เปนศูนยขอมูลของกรมและศูนยกลางขอมูลการสงออก 
(4) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลการคาระหวางประเทศเพ่ือเสนอแนะใหผูสงออกใชในการ

กําหนดกลยุทธทางการตลาด 
(5) เปนแกนกลางในการเชื่อมโยงขอมูลทางการคากับหนวยงานสงเสริมการคาท้ังในประเทศ   

และตางประเทศ 
(6) เผยแพรขอมูลการคาเพ่ือการสงออกเพ่ือใหบริการแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน          

ท้ังในประเทศและตางประเทศดวยสื่อตาง ๆ  
(7) สนับสนุนและผลักดันใหเกิดการดําเนินการธุรกิจการคาระหวางประเทศ โดยระบบ

สารสนเทศและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

ขอ  8  สถาบันฝกอบรมการคาระหวางประเทศ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) ดําเนินการใหความรูและจัดฝกอบรมสัมมนาดานการตลาด สินคา และธุรกิจบริการ รวมท้ัง

ติดตามประเมินผลการดําเนินการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแกผูประกอบการใหมีความพรอมในการสงออก  
และการทําธุรกิจในตางประเทศ 

(2) จัดทําและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางความรูเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ          
และการทําธุรกิจในตางประเทศ 

(3) สรางเครือขายทางวิชาการและประสานความรวมมือในการใหความชวยเหลือเก่ียวกับ  
การพัฒนาการฝกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการสงออก ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

(4) บริหารจัดการและพัฒนาเอกสาร คูมือ ตําราและสื่อการเรียนสําหรับหลักสูตรตาง ๆ 
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
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ขอ  9  สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) ติดตามภาวะและความเคลื่อนไหวทางการคา 
(2) เสนอแนะกลยุทธและมาตรการสงเสริมการสงออกในตลาดตางประเทศท่ีอยูในความ

รับผิดชอบ 
(3) สํารวจความตองการของสินคาและชองทางเขาสูตลาด กฎระเบียบทางการคา และอ่ืน ๆ 
(4) ประสานผูนําเขาและผูสงออกเพ่ือใหเกิดการซ้ือขายเพ่ือแกปญหาและอุปสรรคทางการคา

รวมท้ังรักษาและปกปองผลประโยชนทางการคาของประเทศ 
(5) สรางเครือขายและประสานการสรางเครือขายของผูสงออกไทย 
(6) เปนแกนกลางในการจัดกิจกรรมสงเสริมการสงออกในตางประเทศ 
(7) ปฏิบัติงานในฐานะผูแทนประเทศไทยในการสงเสริมการคาในตางประเทศท้ังอยางเปน

ทางการและไมเปนทางการ 
(8) ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดหา รวบรวม และเผยแพรขอมูลทาง

การคา 
(9) สนับสนุนผูประกอบการไทยท่ีทําธุรกิจในตางประเทศ 

(10) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ขอ  10  สํานักบริการสงออก 1 รับผิดชอบสินคาเกษตร สินคาอาหารแปรรูปและอาหาร     
เพ่ือสุขภาพ สินคาประมงและปศุสัตว สินคาเครื่องใช เครื่องตกแตงบานและเฟอรนิเจอรและสินคา  
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และธุรกิจบริการรานอาหารไทย ธุรกิจบริการสปา ธุรกิจบริการเสริมความงาม 
ธุรกิจบริการการกอสราง ธุรกิจบริการอูซอมรถ ธุรกิจบริการการศึกษา ธุรกิจบริการโรงพยาบาล     
ธุรกิจบริการบันเทิง ธุรกิจบริการการออกแบบ และธุรกิจบริการตัดเย็บเสื้อผา รวมท้ังสินคา           
และธุรกิจบริการตามท่ีไดรับมอบหมาย และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1)  พัฒนา สงเสริม บริหาร และดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมสงเสริมการสงออกสินคา       
และธุรกิจบริการท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

(2)  จัดคณะผูแทนการคาไทยไปบุกเบิกการเจรจาการคากับผูซ้ือและผูนําเขาในตางประเทศ
และใหบริการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกคณะผูแทนการคาจากตางประเทศ 

(3)  ดําเนินการเก่ียวกับการเผยแพรและประชาสัมพันธสินคาและธุรกิจบริการท่ีอยูในความ
รับผิดชอบในรูปแบบตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

(4)  ติดตามภาวะการสงออกและเสนอแนวทางกําหนดเปาหมายการสงออกของสินคาและ
ธุรกิจบริการท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

(5)  เสนอแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในดานการคา การสงเสริมและพัฒนาการสงออก
ของสินคาและธุรกิจบริการท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

(6)  พัฒนาการเชื่อมโยงระหวางผูสงออก ผูผลิตในประเทศ และผูนําเขาในตางประเทศรวมท้ัง
สงเสริมใหภาคเอกชนสรางเครือขายในตางประเทศในรูปแบบตาง ๆ  

 (7)  สํารวจ สงเสริม และสนับสนุนใหมีผูสงออกรายใหม และใหผูประกอบการไทยไปประกอบ
ธุรกิจในตางประเทศตามประเภทสินคาและธุรกิจบริการท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

(8)  ใหคําปรึกษาและแนะนําทางดานการคา การลงทุน และสงเสริมพัฒนายานการคา
นานาชาติในชุมชนธุรกิจตาง ๆ ท่ีมีการคาอยูเดิมใหสามารถทําธุรกิจสงออกได 
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(9)  เสริมสรางความรู ความเขาใจ และกระตุนใหผูประกอบการสงออกตระหนักถึงความสําคัญ 

คุณประโยชน ความจําเปน และขอไดเปรียบเสียเปรียบของการออกแบบผลิตภัณฑการสรางมูลคา         
และการสรางตราสินคา 

(10)  ศึกษา วิเคราะหนโยบาย และดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบสินคา
และบรรจุภัณฑเพ่ือการสงออก 

(11)  เตรียมความพรอมและพัฒนานักออกแบบไทยอยางเปนระบบ เพ่ือสรางใหเปนนักออกแบบ
มืออาชีพหรือเปนผูประกอบการท่ีใชการออกแบบเปนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 

(12)  ดําเนินการเพ่ือยกระดับตราสัญลักษณสินคาไทย และประกาศเกียรติคุณผูสงออกสินคาไทย
ดีเดนและตราสัญลักษณสินคาไทยท่ีมีการออกแบบดี ใหมีมาตรฐานเปนท่ีรูจักและยอมรับในระดับสากล
ในตลาดโลก 

(13)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ               
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอ  11  สํานักบริการสงออก 2 รับผิดชอบสินคาสิ่งทอ ผาผืน เสนดาย และเครื่องนุงหม สินคาอัญ
มณีและเครื่องประดับ สินคาเครื่องหนัง สินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สินคายานยนต อุปกรณ   
และสวนประกอบ สนิคาวัสดุกอสราง สนิคาเครื่องจักรกลและสวนประกอบ สินคาน้ํามันดบิ สินคาทองแดง
และผลิตภัณฑท่ีทําดวยทองแดง สินคาเคมีภัณฑ สินคาเม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑพลาสติก และสินคา
สิ่งพิมพ กระดาษ และบรรจุภัณฑ รวมท้ังสินคาตามท่ีไดรับมอบหมาย และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1)  พัฒนา สงเสริม บริหาร และดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมสงเสริมการสงออกสินคาท่ีอยู       
ในความรับผิดชอบ 

(2)  จัดคณะผูแทนการคาไทยไปบุกเบิกการเจรจาการคากับผูซ้ือและผูนําเขาในตางประเทศและ
ใหบริการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกคณะผูแทนการคาจากตางประเทศ 

(3)  ดําเนินการเก่ียวกับการเผยแพรและประชาสัมพันธสินคาท่ีอยูในความรับผิดชอบในรูปแบบ
ตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

(4)  ติดตามภาวการณสงออกและเสนอแนวทางกําหนดเปาหมายการสงออกของสินคาท่ีอยู      
ในความรับผิดชอบ 

(5)  เสนอแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในดานการคา การสงเสริมและพัฒนาการสงออก  
ของสินคาท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

(6)  พัฒนาการเชื่อมโยงระหวางผูสงออก ผูผลิตในประเทศ และผูนําเขาในตางประเทศรวมท้ัง
สงเสริมใหภาคเอกชนสรางเครือขายในตางประเทศในรูปแบบตาง ๆ 

(7)  สํารวจ สงเสริม และสนับสนุนใหมีผูสงออกรายใหม และใหผูประกอบการไทยไปประกอบ
ธุรกิจในตางประเทศตามประเภทสินคาท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

 (8)  ประสานแผนปฏิบัติการของศูนยสงเสริมการสงออกภูมิภาค ตลอดจนสรางเครือขาย
สงเสริมสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ รวมท้ังติดตามประเมินผลผลการแกไขปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนนิงาน 

(9)  สงเสริมและพัฒนาธุรกิจโลจิสติกสทางการคาของไทย เพ่ือสงเสริมการสงออก 
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(10)  วางแผนกลยุทธศาสตรโลจิสติกสทางการคา รวมท้ังประสานงานและใหความรวมมือแก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการวางแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ 

(11)  สงเสริมการใหบริการดานการสงออกทุกกระบวนการไว ณ จุดเดียวกัน 

(12)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ขอ  12  สํานักแผนพัฒนาการสงออก มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

(1) จัดทําเปาหมายการสงออกของประเทศไทย 

(2) จัดทํายุทธศาสตรการสงออกของกรมใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของกระทรวง 

(3) วิเคราะห เสนอแนะ และจัดทําแผนพัฒนาการสงออกใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ของกรม และเปาหมายการสงออกของประเทศ 

(4) วิเคราะห เสนอแนะ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีกําหนดตลอดจนเรงรัดและ
ติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามแผนพัฒนาการสงออก 

(5) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสงเสริมการคา   
ระหวางประเทศ 

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอ  13  สํานักพัฒนาการตลาดตางประเทศ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1)  กําหนดเปาหมายการสงออกของประเทศแยกตามตลาดในแตละภูมิภาครวมกับหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงและประเทศ 
(2)  จัดทําแผนปฏิบัติการขยายตลาดตางประเทศใหสอดคลองกับเปาหมายการสงออกและนโยบาย

การคาระหวางประเทศ 
(3)  วิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจและการคาของตลาดตางประเทศ รวมท้ังคูแขงในตางประเทศ 

ท่ีมีผลกระทบตอการคาของประเทศ และแจงเตือนภัยเก่ียวกับเศรษฐกิจและการคาตอผูสงออกและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(4)  ศึกษาและวิเคราะหกฎระเบียบและมาตรการทางการคา รวมท้ังจัดทําขอมูลการตลาดของ
ประเทศตาง ๆ เพ่ือกําหนดเปนกลยุทธในการนําเสนอสินคาและธุรกิจบริการเขาสูตลาดตางประเทศ 

(5)  ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ของกระทรวงดานการคา  
ระหวางประเทศ 

(6)  ติดตามความเคลื่อนไหวนโยบายเศรษฐกิจและมาตรการทางการคาในตลาดตางประเทศ  
เพ่ือใหเปนไปตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว 

 (7)  เสนอแนะกลยุทธและรูปแบบการดําเนินการท่ีเหมาะสมของสํานักงานสงเสริมการคาใน
ตางประเทศ 

(8)  สนับสนุนภาคเอกชนเขารวมโครงการในการขยายธุรกิจและสรางเครือขายทางการคาใน
ตางประเทศ 

(9)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการตลาดในตางประเทศ 
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(10)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ขอ  14  ใหสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมสงเสริม
การสงออก กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2545 เปนสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศตาม
กฎกระทรวงนี้ จนกวาจะมีประกาศตามขอ 3 (4) แหงกฎกระทรวงนี้ 

 

     ใหไว ณ วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2553 

      พรทิวา นาคาศัย 

     รัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาท่ีของกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจท่ี
เพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับสภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจ
หนาท่ีมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 

 

 


