
หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงพาณิชย์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย์  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย์  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร์  

และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน  จัดสรรทรัพยากร  และบริหารราชการทั่วไป 
ของกระทรวง  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง  โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี  สําหรับใช้ในการกําหนดนโยบาย  
เป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 

(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผน 
การปฏิบัติงาน 

(๓) จัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจการค้า  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็น 
ศูนย์ข้อมูลกลางของกระทรวง 

(๔) ประสานการบริหารราชการ  และปฏิบัติงานท่ีอยู่ในหน้าที่และอํานาจของกระทรวง 
ในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และต่างประเทศ  รวมทั้งสนับสนุนการตรวจราชการ 

(๕) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล  รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวง 
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(๖) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง  เพื่อให้เกิดการประหยัด  คุ้มค่า  และสมประโยชน์ 
(๗) ดูแลงานประชาสัมพันธ์  การต่างประเทศ  และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ทันสมัย 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวง  

หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย์  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) กองกลาง 
 (๒) กองตรวจราชการ 
 (๓) กองบริหารการคลัง 
 (๔) กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 
 (๕) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๖) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 (๗) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๘) สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ 
 (๙) สํานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 (๑๐) คณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 
ข้อ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย์  ให้มีกลุ่มกฎหมาย  เพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานด้านกฎหมายและระเบียบของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงาน 
ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  ปรับปรุง  และพัฒนากฎหมายและระเบียบของกระทรวง 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  

งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย 

ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกระทรวง  และจัดทําคู่มือเผยแพร่การปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย์  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลัก
ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย์  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย์  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
เพื่อทําหน้าที่หลักเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีหน้าที่และ
อํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัด  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับ  ให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
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(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)  และ
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อปลัดกระทรวงและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๘ กองกลาง  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์และพิธีการรับรอง 
(๕) บริหารงานทั่วไปของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  ซึ่งมิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่

และอํานาจของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองตรวจราชการ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงให้เป็นไปตามแผนการตรวจราชการ

ประจําปีของกระทรวง  และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 
(๒) พัฒนาและวางระบบเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองบริหารการคลัง  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนการบริหารงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการอาคารสถานที่ของกระทรวง 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๑๑ กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้าจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องและเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์กระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง  และแปลงแผนยุทธศาสตร์การค้าดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ   
(๒) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

ในภูมิภาค 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  รวบรวม  และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการค้า 

ในภูมิภาค  รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องและบริการประชาชนในพื้นที่ 
(๔) สนับสนุน  ส่งเสริม  และพัฒนากลไกการบริหารงานพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ   
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทํายุทธศาสตร์และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและ

กระทรวง 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของสํานักงานปลัดกระทรวง

และกระทรวง 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงและ

กระทรวง  รวมทั้งประสานแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงไปสู่การปฏิบัติ
ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  และยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณ 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการพาณิชย์เพื่อจัดทํา
ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ 

(๓) จัดทํากรอบแนวทางและจัดทําข้อมูล  ข้อเสนอประกอบการจัดทําแผนงบประมาณ 
เชิงยุทธศาสตร์  รวมทั้งจัดทําแผนบูรณาการในด้านการพาณิชย์ 

(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
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(๕) เสนอแนะนโยบายในการส่งเสริม  พัฒนา  และสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสํานักงานพาณิชย์
ในต่างประเทศ  คณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

(๖) ปฏิบัติงาน  ประสาน  และสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและโครงการพิเศษ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๒) บริหารจัดการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายและระบบงานสารสนเทศของ

สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) จัดทํา  และพัฒนาระบบงานศูนย์สารสนเทศทางการค้า  รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลแก่

หน่วยงานที่เก่ียวข้องและบริการประชาชน 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทํายุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและ

กระทรวง 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวง

และกระทรวง 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ สํานักงานพาณชิย์ในต่างประเทศ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ด้านการพาณิชย์  เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย  

วางแผน  และแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างประเทศ 
(๒) ประสานงานกับผู้นําเข้าและผู้ส่งออกเพื่อแก้ปัญหาและข้อพิพาททางการค้า   
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแล  ปกป้อง  และคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศไทยในด้าน

การค้าการลงทุนกับต่างประเทศ   
(๔) ประสานงานกับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หน่วยงานของรัฐ  และ

ภาคเอกชนในการจัดหา  รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า   
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๑๗ คณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก   
มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการดูแล  ปกป้อง  และคุ้มครองผลประโยชน์ด้านการค้าของประเทศไทย  
รวมทั้งเสนอความเห็นเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย  ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกและองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

(๒) ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนของประเทศไทยในการเจรจาทางการค้าในกรอบองค์การการค้าโลก
และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

(๓) ประสานความร่วมมือด้านการค้าและด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศไทย 
กับองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๘ สํานักงานพาณิชย์จังหวัด  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค  รวมทั้งประสานและสนับสนุน

การปฏิบัติงานด้านการพาณิชย์ในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําแผนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง  และยุทธศาสตร์การค้าจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(๓) ดําเนินการตามแผนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

ตลอดจนกํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   
และแผนการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจการค้าของจังหวัด   
(๕) กํากับ  ดูแล  ส่งเสริม  และพัฒนาการค้าในจังหวัดให้เชื่อมโยงกับการค้าชายแดนและ

การค้าในภูมิภาค 
(๖) ส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  การสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน

ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ในระดับพื้นที่ 
(๗) กําหนดแนวทางและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการค้า  การตลาด  สินค้าและ

บริการของจังหวัด  โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
(๘) จัดทําข้อมูลราคา  ดัชนีเศรษฐกิจการค้า  และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า 

ในระดับจังหวัด 
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(๙) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง  ซึ่งกําหนดให้เป็นหน้าที่และ
อํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิรดี  ตันตราภรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและ
หน้าที่และอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย์  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอํานาจ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


