กฎกระทรวง

แบงสวนราชการกรมสงเสริมการสงออก
กระทรวงพาณิชย
พ.ศ. 2553

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย
พ.ศ. 2545
ขอ 2 ใหกรมสงเสริมการสงออกมีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการสงออก ขยายตลาดสินคา
และธุรกิจบริการของไทย พัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและธุรกิจบริการสงออกใหบริการ
ขอมูลการคาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการไทยในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลคา
และปริมาณการสงออกของประเทศไทย โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอนโยบายและจัดทําเปนเปาหมายการสงออกและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางและมาตรการดานการคาและการตลาด
(2) ดําเนินการเพื่อสงเสริม พัฒนา และสนับสนุนการสงออกสินคาและธุรกิจบริการของไทย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(3) จัดทําและใหบริการขอมูลการคาและสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในสวนที่เกี่ยวของ
กับการสงออกแกผูผลิต ผูสงออกไทย ผูประกอบธุกิจบริการ และผูนําเขาในตางประเทศ
(4) เผยแพรและประชาสัมพันธสินคาและธุรกิจบริการของไทยเพื่อสงเสริมการสงออก
(5) พัฒนาความรูความสามารถแกภาคเอกชนในดานการคาระหวางประเทศเพื่อเสริมสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันและสมรรถนะในการสงออก ตลอดจนประสานงานและใหความรวมมือ
แกสถาบันและองคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(6) สงเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและตราสินคาเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาไทย
และใหเปนไปตามความตองการของตลาดตางประเทศ
(7) สนับสนุนและพัฒนาระบบโลจีสติกสทางการคา
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ขอ 3 ใหแบงสวนราชการกรมสงเสริมการสงออก ดังตอไปนี้
(1) สํานักบริหารกลาง
(2) ศูนยสารสนเทศการคาระหวางประเทศ
(3) สถาบันฝกอบรมการคาระหวางประเทศ
(4) สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(5) สํานักบริการสงออก 1
(6) สํานักบริการสงออก 2
(7) สํานักแผนพัฒนาการสงออก
(8) สํานักพัฒนาการตลาดตางประเทศ
ขอ 4 ในกรมสงเสริมการสงออก ใหมีกลุมตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบ
การดําเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี
โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ 5 ในกรมสงเสริมการสงออก ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหารเพื่อทําหนาที่หลักในการ
พัฒนาการบริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี
โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(2) ติดตาม ประเมินผลงาน และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(3) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ
และหนวยงานในสังกัดกรม
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ 6 สํานักบริหารกลาง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานชวยอํานวยการ
และงานเลขานุการของกรม
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของกรม
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม
(4) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ผลการปฏิบัติงาน และความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
งานในหนาที่ของกรม
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(5) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธและงานพิธีการของกรม
(6) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพง
และอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม
(7) ดําเนินการอื่นใดที่มีไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดในกรม
(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
ขอ 7 ศูนยสารสนเทศการคาระหวางประเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พัฒนาและใหบริการระบบเครือขายขอมูลของกรมทั้งในประเทศและตางประเทศ
(2) พัฒนาและบริหารขอมูลการคาระหวางประเทศ เพื่อใหเปนเครื่องมือ ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของผูสงออกไทยในตลาดโลก
(3) เปนศูนยขอมูลของกรมและศูนยกลางขอมูลการสงออก
(4) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลการคาระหวางประเทศเพื่อเสนอแนะใหผูสงออกใชในการ
กําหนดกลยุทธทางการตลาด
(5) เปนแกนกลางในการเชื่อมโยงขอมูลทางการคากับหนวยงานสงเสริมการคาทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
(6) เผยแพรขอมูลการคาเพื่อการสงออกเพื่อใหบริการแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งในประเทศและตางประเทศดวยสื่อตาง ๆ
(7) สนับสนุนและผลักดันใหเกิดการดําเนินการธุรกิจการคาระหวางประเทศ โดยระบบ
สารสนเทศและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ 8 สถาบันฝกอบรมการคาระหวางประเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการใหความรูและจัดฝกอบรมสัมมนาดานการตลาด สินคา และธุรกิจบริการ รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการดําเนินการ เพื่อเพิ่มศักยภาพแกผูประกอบการใหมีความพรอมในการสงออก
และการทําธุรกิจในตางประเทศ
(2) จัดทําและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
และการทําธุรกิจในตางประเทศ
(3) สรางเครือขายทางวิชาการและประสานความรวมมือในการใหความชวยเหลือเกี่ยวกับ
การพัฒนาการฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสงออก ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(4) บริหารจัดการและพัฒนาเอกสาร คูมือ ตําราและสื่อการเรียนสําหรับหลักสูตรตาง ๆ
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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ขอ 9 สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ติดตามภาวะและความเคลื่อนไหวทางการคา
(2) เสนอแนะกลยุทธและมาตรการสงเสริมการสงออกในตลาดตางประเทศที่อยูในความ
รับผิดชอบ
(3) สํารวจความตองการของสินคาและชองทางเขาสูตลาด กฎระเบียบทางการคา และอื่น ๆ
(4) ประสานผูนําเขาและผูสงออกเพื่อใหเกิดการซื้อขายเพื่อแกปญหาและอุปสรรคทางการคา
รวมทั้งรักษาและปกปองผลประโยชนทางการคาของประเทศ
(5) สรางเครือขายและประสานการสรางเครือขายของผูสงออกไทย
(6) เปนแกนกลางในการจัดกิจกรรมสงเสริมการสงออกในตางประเทศ
(7) ปฏิบัติงานในฐานะผูแทนประเทศไทยในการสงเสริมการคาในตางประเทศทั้งอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ
(8) ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดหา รวบรวม และเผยแพรขอมูลทาง
การคา
(9) สนับสนุนผูประกอบการไทยที่ทําธุรกิจในตางประเทศ
(10) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ 10 สํานักบริการสงออก 1 รับผิดชอบสินคาเกษตร สินคาอาหารแปรรูปและอาหาร
เพื่อสุขภาพ สินคาประมงและปศุสัตว สินคาเครื่องใช เครื่องตกแตงบานและเฟอรนิเจอรและสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และธุรกิจบริการรานอาหารไทย ธุรกิจบริการสปา ธุรกิจบริการเสริมความงาม
ธุรกิจบริการการกอสราง ธุรกิจบริการอูซอมรถ ธุรกิจบริการการศึกษา ธุรกิจบริการโรงพยาบาล
ธุรกิจบริการบันเทิง ธุรกิจบริการการออกแบบ และธุรกิจบริการตัดเย็บเสื้อผา รวมทั้งสินคา
และธุรกิจบริการตามที่ไดรับมอบหมาย และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พัฒนา สงเสริม บริหาร และดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการสงออกสินคา
และธุรกิจบริการที่อยูในความรับผิดชอบ
(2) จัดคณะผูแทนการคาไทยไปบุกเบิกการเจรจาการคากับผูซื้อและผูนําเขาในตางประเทศ
และใหบริการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกคณะผูแทนการคาจากตางประเทศ
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพรและประชาสัมพันธสินคาและธุรกิจบริการที่อยูในความ
รับผิดชอบในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(4) ติดตามภาวะการสงออกและเสนอแนวทางกําหนดเปาหมายการสงออกของสินคาและ
ธุรกิจบริการที่อยูในความรับผิดชอบ
(5) เสนอแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในดานการคา การสงเสริมและพัฒนาการสงออก
ของสินคาและธุรกิจบริการที่อยูในความรับผิดชอบ
(6) พัฒนาการเชื่อมโยงระหวางผูสงออก ผูผลิตในประเทศ และผูนําเขาในตางประเทศรวมทั้ง
สงเสริมใหภาคเอกชนสรางเครือขายในตางประเทศในรูปแบบตาง ๆ
(7) สํารวจ สงเสริม และสนับสนุนใหมีผูสงออกรายใหม และใหผูประกอบการไทยไปประกอบ
ธุรกิจในตางประเทศตามประเภทสินคาและธุรกิจบริการที่อยูในความรับผิดชอบ
(8) ใหคําปรึกษาและแนะนําทางดานการคา การลงทุน และสงเสริมพัฒนายานการคา
นานาชาติในชุมชนธุรกิจตาง ๆ ที่มีการคาอยูเดิมใหสามารถทําธุรกิจสงออกได
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(9) เสริมสรางความรู ความเขาใจ และกระตุนใหผูประกอบการสงออกตระหนักถึงความสําคัญ
คุณประโยชน ความจําเปน และขอไดเปรียบเสียเปรียบของการออกแบบผลิตภัณฑการสรางมูลคา
และการสรางตราสินคา
(10) ศึกษา วิเคราะหนโยบาย และดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบสินคา
และบรรจุภัณฑเพื่อการสงออก
(11) เตรียมความพรอมและพัฒนานักออกแบบไทยอยางเปนระบบ เพื่อสรางใหเปนนักออกแบบ
มืออาชีพหรือเปนผูประกอบการที่ใชการออกแบบเปนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
(12) ดําเนินการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณสินคาไทย และประกาศเกียรติคุณผูสงออกสินคาไทย
ดีเดนและตราสัญลักษณสินคาไทยที่มีการออกแบบดี ใหมีมาตรฐานเปนที่รูจักและยอมรับในระดับสากล
ในตลาดโลก
(13) ปฏิบัติ งานรว มกับหรื อสนั บสนุ นการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เ กี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 11 สํานักบริการสงออก 2 รับผิดชอบสินคาสิ่งทอ ผาผืน เสนดาย และเครื่องนุงหม สินคาอัญ
มณีและเครื่องประดับ สินคาเครื่องหนัง สินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สินคายานยนต อุปกรณ
และสวนประกอบ สินคาวัสดุกอ สราง สินคาเครื่องจักรกลและสวนประกอบ สินคาน้ํามันดิบ สินคาทองแดง
และผลิตภัณฑที่ทําดวยทองแดง สินคาเคมีภัณฑ สินคาเม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑพลาสติก และสินคา
สิ่งพิมพ กระดาษ และบรรจุภัณฑ รวมทั้งสินคาตามที่ไดรับมอบหมาย และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พัฒนา สงเสริม บริหาร และดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการสงออกสินคาที่อยู
ในความรับผิดชอบ
(2) จัดคณะผูแทนการคาไทยไปบุกเบิกการเจรจาการคากับผูซื้อและผูนําเขาในตางประเทศและ
ใหบริการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกคณะผูแทนการคาจากตางประเทศ
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพรและประชาสัมพันธสินคาที่อยูในความรับผิดชอบในรูปแบบ
ตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(4) ติดตามภาวการณสงออกและเสนอแนวทางกําหนดเปาหมายการสงออกของสินคาที่อยู
ในความรับผิดชอบ
(5) เสนอแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในดานการคา การสงเสริมและพัฒนาการสงออก
ของสินคาที่อยูในความรับผิดชอบ
(6) พัฒนาการเชื่อมโยงระหวางผูสงออก ผูผลิตในประเทศ และผูนําเขาในตางประเทศรวมทั้ง
สงเสริมใหภาคเอกชนสรางเครือขายในตางประเทศในรูปแบบตาง ๆ
(7) สํารวจ สงเสริม และสนับสนุนใหมีผูสงออกรายใหม และใหผูประกอบการไทยไปประกอบ
ธุรกิจในตางประเทศตามประเภทสินคาที่อยูในความรับผิดชอบ
(8) ประสานแผนปฏิบัติการของศูนยสงเสริมการสงออกภูมิภาค ตลอดจนสรางเครือขาย
สงเสริมสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ รวมทั้งติดตามประเมินผลผลการแกไขปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน
(9) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจโลจิสติกสทางการคาของไทย เพื่อสงเสริมการสงออก
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(10) วางแผนกลยุทธศาสตรโลจิสติกสทางการคา รวมทั้งประสานงานและใหความรวมมือแก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการวางแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(11) สงเสริมการใหบริการดานการสงออกทุกกระบวนการไว ณ จุดเดียวกัน
(12) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ 12 สํานักแผนพัฒนาการสงออก มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) จัดทําเปาหมายการสงออกของประเทศไทย
(2) จัดทํายุทธศาสตรการสงออกของกรมใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของกระทรวง
(3) วิเคราะห เสนอแนะ และจัดทําแผนพัฒนาการสงออกใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ของกรม และเปาหมายการสงออกของประเทศ
(4) วิเคราะห เสนอแนะ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่กําหนดตลอดจนเรงรัดและ
ติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามแผนพัฒนาการสงออก
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 13 สํานักพัฒนาการตลาดตางประเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) กําหนดเปาหมายการสงออกของประเทศแยกตามตลาดในแตละภูมิภาครวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงและประเทศ
(2) จัดทําแผนปฏิบัติการขยายตลาดตางประเทศใหสอดคลองกับเปาหมายการสงออกและนโยบาย
การคาระหวางประเทศ
(3) วิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจและการคาของตลาดตางประเทศ รวมทั้งคูแขงในตางประเทศ
ที่มีผลกระทบตอการคาของประเทศ และแจงเตือนภัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการคาตอผูสงออกและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(4) ศึกษาและวิเคราะหกฎระเบียบและมาตรการทางการคา รวมทั้งจัดทําขอมูลการตลาดของ
ประเทศตาง ๆ เพื่อกําหนดเปนกลยุทธในการนําเสนอสินคาและธุรกิจบริการเขาสูตลาดตางประเทศ
(5) ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของกระทรวงดานการคา
ระหวางประเทศ
(6) ติดตามความเคลื่อนไหวนโยบายเศรษฐกิจและมาตรการทางการคาในตลาดตางประเทศ
เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว
(7) เสนอแนะกลยุทธและรูปแบบการดําเนินการที่เหมาะสมของสํานักงานสงเสริมการคาใน
ตางประเทศ
(8) สนับสนุนภาคเอกชนเขารวมโครงการในการขยายธุรกิจและสรางเครือขายทางการคาใน
ตางประเทศ
(9) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการตลาดในตางประเทศ
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(10) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ 14 ใหสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมสงเสริม
การสงออก กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2545 เปนสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศตาม
กฎกระทรวงนี้ จนกวาจะมีประกาศตามขอ 3 (4) แหงกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553
พรทิวา นาคาศัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาที่ของกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจที่
เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจ
หนาที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

