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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๒ ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจการค้าและบริการ   
โดยส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจของประเทศให้มีศักยภาพ  มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  รวมทั้งส่งเสริมบทบาทสถาบันการค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) พัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการค้า 
(๒) ส่งเสริมธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  ธุรกิจบริการ  และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท  กฎหมาย  

ว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด  กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  กฎหมายว่าด้วยการกําหนดความผิด
เก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  สมาคม  และมูลนิธิ  กฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  กฎหมายว่าด้วยการบัญชี  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี  กฎหมาย 
ว่าด้วยสมาคมการค้า  กฎหมายว่าด้วยหอการค้า  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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(๔) ให้บริการข้อมูล  เอกสารทะเบียนธุรกิจ  และข้อมูลธุรกิจอ่ืน  และรับรองรายการ   
ทางทะเบียนธุรกิจ 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม  หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานกุารกรม 
(๒) กองกํากับบัญชีธุรกิจ 
(๓) กองข้อมูลธุรกิจ 
(๔) กองคลัง 
(๕) กองทะเบียนธุรกิจ 
(๖) กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
(๗) กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(๘) กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
(๙) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(๑๐) สํานักกฎหมาย 
ข้อ ๔ ในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักใน 

การตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักใน 

การพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานในสังกัดกรม 
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(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ดําเนินการจัดระบบงาน  บริหารงาน  และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม 
(๔) ปฏิบัติงานด้านการจัดทําแผนกลยุทธ์  การวางแผนงบประมาณ  และการติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงานภายในกรม 
(๕) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของกรม  เผยแพร่กิจกรรม  และดําเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์ 
(๖) ดําเนินการอ่ืนใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองกํากับบัญชีธุรกิจ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบัญชีและการสอบบัญชี 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดทําบัญชีแก่ธุรกิจ 
(๓) กํากับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  และสภาวิชาชีพบัญชี  

ให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพ 
(๔) กํากับดูแลและตรวจสอบบัญชีธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองข้อมูลธุรกิจ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดเก็บและบริการข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจ  งบการเงิน  และข้อมูลธุรกิจอ่ืน  และเป็น

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ 
(๒) ให้บริการเก่ียวกับการออกหนังสือรับรอง  และจัดทําสําเนาเอกสารทางทะเบียน  รวมทั้ง  

ให้บริการตรวจค้นเอกสารธุรกิจ 
(๓) ประมวลและรายงานผลข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจ  งบการเงิน  และข้อมูลธุรกิจอ่ืน 
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(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองคลัง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองทะเบียนธุรกิจ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดระเบียบ  หลักเกณฑ์  และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานทะเบียนห้างหุ้นส่วน  บริษัทจํากัด  

บริษัทมหาชนจํากัด  และทะเบียนพาณิชย์   
(๒) ดําเนินการและกํากับดูแลเก่ียวกับการจดทะเบียนนติิบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(๓) ดําเนินการและกํากับดูแลเก่ียวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจํากัด

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด 
(๔) ดําเนินการและกํากับดูแลเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการและกํากับดูแลเก่ียวกับการอนุญาตหรือออกหนังสือรับรอง  และการเปล่ียนแปลง

ข้อมูลทางทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(๒) ให้คําปรึกษา  ตอบข้อหารือ  ไกล่เกล่ีย  และวนิิจฉัย  เก่ียวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(๓) จัดทําคลังข้อมูลธุรกิจของคนต่างด้าว  เพื่อประกอบการวิเคราะห์และเผยแพร่ให้แก่ทุกภาคส่วน 
(๔) ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักลงทุน

ต่างชาติในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิเคราะห์  วางแผน  พัฒนา  และส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจ 
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(๒) กํากับดูแลการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจ 
(๓) สร้างความเชื่อม่ันในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจและสร้างความม่ันใจแก่ผู้บริโภค 
(๔) ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านการประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้เกิด

ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยข้อมูลธุรกิจ 
(๒) กําหนดแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการค้า  และส่งเสริมธุรกิจค้าส่ง

และค้าปลีก  และธุรกิจบริการ   
(๓) ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและสถาบันการค้า 
(๔) ให้คําแนะนําและประสานข้อมูล  ดําเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคแก่ผู้ประกอบการ  

สถาบันการค้า  ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  และธุรกิจบริการ   
(๕) ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้ง  แก้ไข  เปล่ียนแปลง  และยกเลิกสถาบันการค้า 
(๖) ส่งเสริมบทบาทสถาบันการค้าในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
(๗) ส่งเสริมการประกอบธุรกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน   

ให้เข้มแข็ง 
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  และธุรกิจบริการ  ในประเทศให้สามารถ

แข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี 
(๙) สนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  

และธุรกิจบริการ   
(๑๐) กํากับดูแลสถาบันการค้าให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ 
(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะนโยบายการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อประกอบการกําหนดกลยุทธ์  และแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับภารกิจของกรม   
(๒) วางแผนและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายระบบงาน  และฐานข้อมูลสารสนเทศ  

เพื่อการบริหารการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานภายในและภายนอก  รวมทั้งประชาชน
ผู้ใช้บริการ 

(๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการปฏิบัติงานและใช้สนับสนุน 
การตัดสินใจ  การวางแผน  และการบริหารจัดการ  การให้บริการตามภารกิจของกรม 

(๔) ให้คําปรึกษาทางวิชาการเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานของกรม 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ สํานักกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการด้านกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท  

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด  กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  กฎหมายว่าด้วยการกําหนด
ความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  สมาคม  และมูลนิธิ  กฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  กฎหมายว่าด้วยการบัญชี  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี  
กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า  กฎหมายว่าด้วยหอการค้า  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  
งานคดีปกครอง  และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  ยกร่าง  และพัฒนากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับกฎหมายของกรม 

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และตรวจสอบการปฏิบัติงานของธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
นิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มข้ึนและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


