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ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา
เรื่อง โครงสราง อํานาจหนาที่ และสถานที่ติดตอ
เพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา (กรมทะเบียนการคาเดิม) ไดออกประกาศ เรื่อง โครงสรางและ
การจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน และสถานที่ติดตอเพื่อ
ขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๑
ไปแลว นั้น
เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดมีการปรับปรุงโครงสราง อํานาจหนาที่ และสถานที่ติดตอ
เพื่ อ ขอรั บ ข อ มู ล ข า วสารของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า จึ ง ขอยกเลิ ก ประกาศกรมทะเบี ย นการค า
ฉบั บดั งกล าว และประกาศโครงสร าง อํ านาจหน าที่ และสถานที่ ติ ดต อเพื่ อขอรั บข อมู ลข าวสาร
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑.๑ พัฒนาผูประกอบการและสถาบันการคา
๑.๒ สงเสริมธุรกิจการคาสงคาปลีก ธุรกิจบริการ และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ ปฏิบัติงานและดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับหุนสวนและบริษัท กฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
กฎหมายวาดวยการบัญชี กฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี กฎหมายวาดวยสมาคมการคา กฎหมายวาดวย
หอการคา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๑.๔ ใหบริการขอมูล เอกสารทะเบียนธุรกิจและขอมูลธุรกิจอื่น และรับรองรายการ
ทางทะเบียนธุรกิจ
๑.๕ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๒ กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีโครงสรางและจัดหนวยงานภายใน ดังนี้
๒.๑ สํานักงานเลขานุการกรม ประกอบดวย ฝายสารบรรณ กลุมงานการเจาหนาที่
และฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ
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๒.๒ กองคลัง ประกอบดวย ฝายรายได ฝายการเงิน ฝายบั ญชีและงบประมาณ
ฝายพัสดุ และงานธุรการ
๒.๓ กองนิติการ ประกอบดวย กลุมงานกฎหมายทะเบียนธุรกิจ กลุมงานกฎหมาย
ดานการคา กลุมงานกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการและงานคดี และงานธุรการ
๒.๔ สํานักกํากับดูแลธุรกิจ ประกอบดวย สวนธรรมาภิบาลธุรกิจ กลุมงานพัฒนา
ระบบมาตรฐานวิชาชีพบัญชี กลุมงานตรวจสอบบัญชี ๑ - ๖ สวนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และฝายบริหารทั่วไป
๒.๕ สํ านั กทะเบี ยนธุ รกิ จ ประกอบด วย กลุ ม งานวิ เคราะห การจดทะเบี ยน ๑
กลุมงานวิเคราะหการจดทะเบียน ๒ กลุมงานวิเคราะหการจดทะเบียน ๓ สวนสงเสริมและพัฒนาการ
จดทะเบียน สวนบริ การจดทะเบี ยนทางอินเตอรเน็ต สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง สํานักงานบริการ
จดทะเบียนธุรกิจ ๑ - ๗ สวนจดทะเบียนสมาคมการคาและหอการคา และฝายบริหารทั่วไป
๒.๖ สํ า นั ก บริ ก ารข อ มู ล ธุ ร กิ จ ประกอบด ว ย กลุ ม วิ เ คราะห ข อ มู ล และสถิ ติ
สวนจัดเก็บเอกสารทะเบียนธุรกิจ สวนบริการตรวจคนและรับรองเอกสาร และฝายบริหารทั่วไป
๒.๗ สํานักสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ ประกอบดวย กลุมศึกษาวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
สวนส งเสริ มพั ฒนาธุรกิ จการค าและชุ มชน สวนส งเสริ ม พัฒนาธุรกิ จบริการ ส วนสงเสริม พั ฒ นา
ระบบธุรกิจ สวนสงเสริมพัฒนาสถาบันการคา และฝายบริหารทั่วไป
๒.๘ สถาบันฝกอบรมธุรกิจการคา ประกอบดวย ฝายฝกอบรม ๑ ฝายฝกอบรม ๒
ฝายติดตามและประเมินผล และงานบริหารทั่วไป
๒.๙ กองพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย ฝายสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ฝายทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ฝายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และงานธุรการ
๒.๑๐ สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการการประกอบธุ ร กิ จ ของคนต า งด า ว
ประกอบดวย กลุมงานทะเบียนและบริการแนะนํา กลุมงานศึกษาธุรกิจของคนตางดาว กลุมงานวิเคราะห
ธุรกิจของคนตางดาว กลุมงานกํากับธุรกิจตางดาว กลุมงานประชุม และฝายบริหารทั่วไป
๒.๑๑ กองธุรกิจการคาภูมิภาค ประกอบดวย สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
๗๕ จังหวัด กลุมงานวิเคราะหและประมวลผล กลุมงานสงเสริมธุรกิจภูมิภาค ฝายประสานงานและ
สนับสนุน ๑ - ๓ และฝายบริหารทั่วไป
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๒.๑๒ หนวยประสิทธิภาพ ประกอบดวย กลุมงานแผนและประเมินผล กลุมงาน
พัฒนาประสิทธิภาพ และกลุมงานความรวมมือระหวางองคกร
๒.๑๓ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย สวนใหคําปรึกษา แนะนํา และ
บริการ สวนควบคุมระบบงานและประมวลผล สวนพัฒนาระบบงาน สวนควบคุมระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย และฝายบริหารทั่วไป
๒.๑๔ หนวยตรวจสอบ
๒.๑๕ สํานักอธิบดี
๒.๑๖ กลุมงานตรวจสอบภายใน
ลําดับที่ ๒.๘ - ๒.๑๖ เปนการจัดหนวยงานภายใน
ขอ ๓ อํานาจหนาที่ และวิธีการดําเนินงานของสวนราชการ ในกรมพัฒนาธุรกิจการคา มีดังนี้
๓.๑ สํานักงานเลขานุการกรม
ดําเนินการบริหารงานดานสารบรรณ ดานบุคลากร และงานเผยแพรประชาสัมพันธ
กิจกรรมของกรม
๓.๑.๑ ฝายสารบรรณ
๓.๑.๑.๑ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานธุ ร การและงาน
สารบรรณของกรม
๓.๑.๑.๒ รับ - สงหนังสือทุกประเภทของกรม รวมทั้งการสงพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ
๓.๑.๑.๓ รางโตตอบ เวียนหนังสือ ทําหนังสือนําสงและตอบรับ
เอกสาร
๓.๑.๑.๔ เก็ บ - ค น และทํ า ลายหนั ง สื อ ราชการที่ ห มดตาม
ความจําเปนตองใช และหมดเวลาเก็บ
๓.๑.๑.๕ จัดทําและดูแลงบประมาณแผนการใชเงินของสํานักงาน
เลขานุการกรม
๓.๑.๒ กลุมงานการเจาหนาที่
๓.๑.๒.๑ วางแผนอัตรากําลัง และบริหารงานบุคคล
๓.๑.๒.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
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๓.๑.๒.๓ ดําเนินการตามกระบวนการทางวินัย รวมทั้งการสอบสวน
หาตัวผูรับผิดทางละเมิด
๓.๑.๒.๔ ดําเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการ
๓.๑.๓ ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ
๓.๑.๓.๑ งานประชาสัมพันธ
(๑) ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อสราง
ภาพลักษณที่ดีตอธุรกิจ และประชาชนทั่วไป
(๒) เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับงานในหนาที่ของกรม
(๓) วางแผน ดําเนินการ ติดตาม และประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ
(๔) จัดกิจกรรมเสริมสรางความรู และทัศนคติที่ดีของ
การบริการแกประชาชน
๓.๑.๓.๒ งานโสตทัศนูปกรณและศิลป
๓.๑.๓.๓ งานวิเทศสัมพันธ
๓.๑.๓.๔ งานบริการประชาชน เชน การใหบริการสอบถามขอมูล
ทางโทรศัพท และหนวยติดตอสอบถามของกรม รวมทั้งการรับเรื่องรองเรียน
๓.๒ กองคลัง
ดําเนินการจัดเก็บเงินรายไดทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด นําเงินสงคลัง และ
จัดทําประมาณการรายไดประจําป การบริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การจัดทําบัญชีของ
สวนราชการ และการบริหารงานพัสดุ
๓.๒.๑ ฝายรายได
๓.๒.๑.๑ กํากับและจัดเก็บเงินรายไดทุกประเภทของกรม
๓.๒.๑.๒ นําเงินรายไดแผนดินสงคลัง
๓.๒.๑.๓ พัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และอํานวยความสะดวกยิ่งขึ้น
๓.๒.๑.๔ จัดทํารายงานเงินรายไดแผนดินนําสงคลังของสวนกลาง
และสวนภูมิภาค สงสํานักงบประมาณและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
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๓.๒.๒ ฝายการเงิน
๓.๒.๒.๑ เบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๓.๒.๒.๒ ควบคุม ตรวจสอบการใชจายเงินใหเปนไปตามระเบียบ
ปฏิบัติ
๓.๒.๒.๓ นําสงเงินและการขอเงินคืนของสมาชิกกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการซึ่งจดทะเบียนแลว
และนําเงินสงใหสํานักงานประกันสังคม
๓.๒.๓ ฝายบัญชีและงบประมาณ
๓.๒.๓.๑ วิเคราะหและรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํางบประมาณรายจาย
และประมาณการรายได
๓.๒.๓.๒ จั ดสรรเงิ น ให หน วยงานในสั งกั ดตามแผนการใช เงิ น
บริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๓.๒.๓.๓ จัดทําบัญชีและรายงานตาง ๆ ของเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
๓.๒.๔ ฝายพัสดุ
๓.๒.๔.๑ จัดทําแผนและบริหารงานดานพัสดุ
๓.๒.๔.๒ เชาครุภัณฑ และอาคารสถานที่
๓.๒.๕ งานธุรการ
๓.๒.๕.๑ งานสารบรรณและธุรการทั่วไป
๓.๒.๕.๒ ตรวจสอบครุภัณฑประจําป
๓.๓ กองนิติการ
ดําเนินงานดานกฎหมายตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ งานดานนิติกรรมสัญญา และงานดานคดี
๓.๓.๑ กลุมงานกฎหมายทะเบียนธุรกิจ
พิจารณายกราง แกไข ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
คําสั่ง ขอบังคับ รวมตลอดถึง วินิจฉัยปญหา ใหความเห็น และตอบขอหารือปญหาขอกฎหมายสําหรับ
กฎหมายที่เกี่ยวกับทะเบียนธุรกิจ
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๓.๓.๒ กลุมงานกฎหมายดานการคา
พิจารณายกราง แกไข ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
คําสั่ง ขอบังคับ รวมตลอดถึง วินิจฉัยปญหา ใหความเห็น และตอบขอหารือปญหาขอกฎหมายสําหรับ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการคา
๓.๓.๓ กลุมงานกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการและงานคดี
๓.๓.๓.๑ พิจารณาวินิจฉัยปญหา ใหความเห็น และตอบขอหารือ
ปญหาขอกฎหมายอื่น ๆ ที่ไมไดอยูในความรับผิดชอบของกลุมงานอื่น
๓.๓.๓.๒ ตรวจรางนิติกรรมและสัญญา
๓.๓.๓.๓ ดําเนินการดานคดี
๓.๓.๔ งานธุรการ
๓.๓.๔.๑ ปฏิบัติงานธุรการ
๓.๓.๔.๒ ปฏิบัติงานดานงบประมาณและการพัสดุ
๓.๓.๔.๓ ติดตามประสานงานกับหนวยงานอื่น
๓.๔ สํานักกํากับดูแลธุรกิจ
ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลธุรกิจ กํากับดูแลการจัดทําบัญชีตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ พัฒนาผูประกอบวิชาชีพบัญชี และทําหนาที่ฝายเลขานุการของ
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
๓.๔.๑ สวนธรรมาภิบาลธุรกิจ
๓.๔.๑.๑ สงเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจ
๓.๔.๑.๒ รับแจงและจัดทําทะเบียนผูทําบัญชี
๓.๔.๑.๓ ตรวจสอบคุณสมบัติ กํากับดูแลและสงเสริมการพัฒนา
ความรูตอเนื่องของผูทําบัญชี
๓.๔.๑.๔ การรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี
๓.๔.๑.๕ ประสานงานหน วยงานที่ เ กี่ ยวข องในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
๓.๔.๑.๖ ใหคําแนะนําในการกําหนดหลักสูตรและพัฒนาเอกสาร
การฝกอบรม
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๓.๔.๒ กลุมงานพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพบัญชี
๓.๔.๒.๑ วางแผนการพัฒนาความรูแกผูประกอบวิชาชีพบัญชี
๓.๔.๒.๒ ศึ ก ษาวิ เ คราะห เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ใหทันสมัยและสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติสากล
๓.๔.๒.๓ เปนศู นยกลางในการใหคําแนะนําปรึกษาและเผยแพร
ขอมูลขาวสาร
๓.๔.๒.๔ พิจารณาคุณสมบัติของผูที่จะเขามาประกอบวิชาชีพ
๓.๔.๒.๕ ปรับปรุงและพัฒนาระบบกํากับดูแลธุรกิจ
๓.๔.๓ กลุมงานตรวจสอบบัญชี ๑ - ๖
๓.๔.๓.๑ พิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
๓.๔.๓.๒ ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีและ
ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีในสวนกลาง และสวนภูมิภาค
๓.๔.๓.๓ ตรวจวิเคราะหงบการเงินและบัญชีของสมาคมการคา และ
หอการคา
๓.๔.๓.๔ ตรวจสอบบัญชีตามคํารองเรียน
๓.๔.๓.๕ การตรวจการงาน
๓.๔.๔ ส วนสํ านั กงานเลขานุ การคณะกรรมการกํ ากั บดู แ ลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี
๓.๔.๔.๑ งานประชุมและจัดเตรียมเอกสารคณะกรรมการกํากับดูแล
การประกอบวิชาชีพบัญชี และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๓.๔.๔.๒ พิ จ ารณากลั่ น กรองเรื่ อ งดั ง ต อ ไปนี้ ก อ นเสนอ
คณะกรรมการ ฯ และคณะอนุกรรมการ ฯ
(๑) มาตรฐานการบัญชี
(๒) รางข อบั งคับสภาวิ ชาชี พบั ญชี เฉพาะเรื่ องที่ กฎหมาย
กําหนด
(๓) อุทธรณของผูขอรับใบอนุญาตผูสอบบัญชีรับอนุญาต
(๔) อุทธรณของผูกลาวหา/ผูถูกลงโทษจรรยาบรรณ
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(๕) ทํ าหน าที่ สอบสวนเบื้ องต น หากปรากฏว านายก
สภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ หรืออนุกรรมการไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ฯ หรือกระทําการ
อันเปนการเสื่อมเสียอยางรายแรงแกสภาวิชาชีพบัญชี
๓.๔.๕ ฝายบริหารทั่วไป
๓.๔.๕.๑ ดําเนินงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
๓.๔.๕.๒ จัดทํางบประมาณและงานพัสดุ
๓.๔.๕.๓ ติดตามและประสานงาน
๓.๕ สํานักทะเบียนธุรกิจ
ดําเนินการจดทะเบียนพาณิชย หางหุนสวน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด
สมาคมการคา และหอการคา
๓.๕.๑ กลุมงานวิเคราะหการจดทะเบียน ๑
๓.๕.๑.๑ ปฏิบัติหนาที่เปนสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย
๓.๕.๑.๒ กํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักงานทะเบียนพาณิชย
ทั่วประเทศ
๓.๕.๑.๓ ศึกษา วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ รวมทั้งปญหาในการ
ปฏิบัติเพื่อนํามาพัฒนาระเบียบหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนพาณิชย
๓.๕.๑.๔ กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของผู ป ระกอบพาณิ ช ยกิ จ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย
๓.๕.๑.๕ ปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
เพิกถอนใบทะเบียนพาณิชยของผูประกอบพาณิชยกิจ
๓.๕.๑.๖ รวบรวมสถิติผลการจดทะเบียนพาณิชยทั่วประเทศ
๓.๕.๑.๗ รวบรวมสถิติผลการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทในเขต
กรุงเทพมหานคร
๓.๕.๑.๘ ประสาน สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ พิจารณาปญหา
และเสนอแนวทางการแกไขปญหาการปฏิบัติงานของสํานักงานบริการจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร
๓.๕.๑.๙ ประสาน สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ และแกไขปญหา
การปฏิบัติงาน ตามนโยบายของกรมและกระทรวงเฉพาะกรณี
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๓.๕.๑.๑๐ ตรวจสอบสถานภาพนิติบุคคล
๓.๕.๒ กลุมงานวิเคราะหการจดทะเบียน ๒
๓.๕.๒.๑ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาในทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การ
จดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร และบริษัทมหาชนจํากัด
๓.๕.๒.๒ พิ จ ารณากลั่ น กรองคํ า ร อ งเรี ย น คํ า คั ด ค า นและ
คําอุทธรณเกี่ยวกับการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร และบริษัทมหาชนจํากัด
๓.๕.๒.๓ พิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายและขอหารือเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร
๓.๕.๒.๔ ตอบข อหารื อ ให คํ าปรึ กษาหรื อข อเสนอแนะเกี่ ยวกั บ
ปญหาการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด
๓.๕.๓ กลุมงานวิเคราะหการจดทะเบียน ๓
๓.๕.๓.๑ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาในทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การ
จดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทในสวนภูมิภาค
๓.๕.๓.๒ พิ จ ารณากลั่ น กรองคํ า ร อ งเรี ย น คํ า คั ด ค า นและ
คําอุทธรณเกี่ยวกับการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทในสวนภูมิภาค
๓.๕.๓.๓ พิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายและขอหารือเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทในสวนภูมิภาค
๓.๕.๓.๔ ตรวจสอบความถู กต องของการปฏิ บัติ งานจดทะเบียน
หางหุนสวนบริษัทของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
๓.๕.๔ สวนสงเสริมและพัฒนาการจดทะเบียน
๓.๕.๔.๑ ศึกษาและพั ฒนาระบบ หลั กเกณฑ แ ละวิ ธีปฏิ บัติ งาน
จดทะเบียนธุรกิจ
๓.๕.๔.๒ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎระเบี ย บ/หลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ การ
จดทะเบียนธุรกิจ
๓.๕.๔.๓ จั ดทํ าคู มื อและเอกสารเผยแพร ใ ห ความรู เกี่ ยวกั บการ
จดทะเบียนใหแกขาราชการและประชาชน
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๓.๕.๔.๔ เผยแพร ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ ทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส
๓.๕.๔.๕ ดํ า เนิ น การถอน ทะเบี ย นบริ ษั ท ร า งและจํ า แน ก
หางหุนสวนที่ไมประกอบกิจการ
๓.๕.๔.๖ ดําเนินการใหจดชื่อบริษัทคืนเขาสูทะเบียนตามคําสั่งศาล
๓.๕.๔.๗ แตงยอรายการจดทะเบียนสงประกาศราชกิจจานุเบกษา
๓.๕.๔.๘ รับขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน
บริษัทมหาชนจํากัด
๓.๕.๔.๙ ตอบปญหาข อหารือเกี่ยวกั บการจดทะเบียนธุ รกิจทาง
อินเทอรเน็ต
๓.๕.๔.๑๐ จัดทําหลักสูตรอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจดทะเบียน
ธุรกิจ
๓.๕.๔.๑๑ กํากับดูแลบริษัทจังหวัด
๓.๕.๕ สวนบริการจดทะเบียนทางอินเตอรเน็ต
๓.๕.๕.๑ ตรวจพิจารณาการจองชื่อนิติบุคคล
๓.๕.๕.๒ ให คํ า แนะนํ าและพิ จ ารณาป ญ หาเกี่ ย วกั บ การใช ชื่ อ
นิติบุคคล
๓.๕.๕.๓ ตรวจพิ จ ารณาและรั บ จดทะเบี ย นคํ า ขอจดทะเบี ย น
หางหุนสวน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัดที่ยื่นทางอินเตอรเน็ต
๓.๕.๕.๔ ตรวจพิ จ ารณาและรั บ จดทะเบี ย นคํ า ขอจดทะเบี ย น
หางหุนสวนบริษัทที่สงมาทางไปรษณีย
๓.๕.๕.๕ ใหคําแนะนําการจดทะเบียนทางอินเตอรเน็ต
๓.๕.๕.๖ พิจารณาคํารองเรียน คําคัดคานและคําอุทธรณเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ต
๓.๕.๖ สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
๓.๕.๖.๑ ตรวจพิจารณารับจดทะเบียนพาณิชย หางหุนสวน และ
บริษัทจํากัดที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๗ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

๓.๕.๖.๒ ตรวจพิ จารณาและรั บจดทะเบี ยนบริ ษั ทมหาชนจํ ากั ด
ทั่วประเทศ
๓.๕.๖.๓ ตรวจพิจารณาและรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท
จํากัดประกอบธุรกิจพิเศษที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
๓.๕.๖.๔ พิจารณาคํารองเรียน คําคัดคาน และคําอุทธรณเกี่ยวกับ
การจดทะเบียน
๓.๕.๖.๕ บันทึกและตรวจสอบขอมูลทางทะเบียน
๓.๕.๖.๖ ออกหนั ง สื อ รั บ รองและรั บ รองสํ า เนาเอกสารการ
จดทะเบียน
๓.๕.๖.๗ บริการแนะนําการจดทะเบียนธุรกิจ
๓.๕.๗ สํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑ - ๗
๓.๕.๗.๑ ตรวจพิจารณาและรับจดทะเบียนพาณิชย หางหุนสวนและ
บริษัทจํากัด ที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
๓.๕.๗.๒ พิจารณาคํารองเรียน คําคัดคาน และคําอุทธรณเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนธุรกิจ
๓.๕.๗.๓ บันทึกและตรวจสอบขอมูลทางทะเบียน
๓.๕.๗.๔ ออกหนั ง สื อ รั บ รองและรั บ รองสํ า เนาเอกสารการ
จดทะเบียน
๓.๕.๗.๕ บริการแนะนําการจดทะเบียนธุรกิจ
๓.๕.๗.๖ รับจองชื่อนิติบุคคล
๓.๕.๘ สวนจดทะเบียนสมาคมการคาและหอการคา
๓.๕.๘.๑ ปฏิ บั ติ ห น าที่ เ ป น สํ า นั ก งานกลางทะเบี ย นหอการค า
สํานักงานกลางทะเบียนสมาคมการคา สํานักงานสมาคมการคาประจํากรุงเทพมหานคร และสํานักงาน
หอการคาประจํากรุงเทพมหานคร
๓.๕.๘.๒ รั บ จดทะเบี ย นสมาคมการค า และหอการค า ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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๓.๕.๘.๓ กํ ากั บดู แ ลสมาคมการค าและหอการค าให ปฏิ บั ติ ตาม
กฎหมายและนโยบายของกรมและกระทรวง
๓.๕.๘.๔ ให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า การดํ า เนิ น งานด า นกฎหมาย
ที่เกี่ยวของแกสมาคมการคาและหอการคา
๓.๕.๘.๕ พิจารณาคํารองเรียน คําคัดคาน และคําอุทธรณเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนสมาคมการคาและหอการคา
๓.๕.๙ ฝายบริหารทั่วไป
๓.๕.๙.๑ รับผิดชอบงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
๓.๕.๙.๒ จัดทํางบประมาณประจําป
๓.๕.๙.๓ บริหารจัดการพัสดุของสํานัก
๓.๖ สํานักบริการขอมูลธุรกิจ
ดําเนินการรวบรวม จัดเก็บเอกสารและขอมูลธุรกิจในรูปเอกสารและอิเล็กทรอนิกส
ใหบริการขอมูลธุรกิจแกประชาชน หนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน วางแผนพัฒนา วิเคราะห
ออกแบบฐานขอมูลเพื่อสนองตอบความตองการในการใชขอมูลสารสนเทศ รับงบการเงินและสําเนาบัญชี
รายชื่อผูถือหุน ติดตามการสงงบการเงิน ประสานการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานและองคกรภาครัฐ
ใหบริการตรวจสอบขอมูลและเอกสารธุรกิจไปถึงผูขอใชบริการผานระบบอินเทอรเน็ต พัฒนาฐานขอมูล
ใหเปนฐานขอมูลความรู (Knowledge based) เพื่อใชในการบริหารจัดการองคกรภาครัฐและเอกชน
๓.๖.๑ กลุมวิเคราะหขอมูลและสถิติ
๓.๖.๑.๑ บันทึกและตรวจสอบขอมูลทางทะเบียนใหถูกตองและ
เปนปจจุบัน
๓.๖.๑.๒ จัดทําสถิติขอมูลธุรกิจ
๓.๖.๑.๓ พัฒนาและวิเคราะหขอมูลเพื่อสนองตอบความตองการใช
ขอมูลขาวสาร
๓.๖.๑.๔ ประสานการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ
และองคกรของรัฐอื่น ๆ
๓.๖.๑.๕ พัฒนาขอมูลใหเปนฐานขอมูลความรู (Knowledge based)
๓.๖.๑.๖ บริการถายโอนขอมูลนิติบุคคลใหสวนราชการและเอกชน
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๓.๖.๒ สวนจัดเก็บเอกสารทะเบียนธุรกิจ
๓.๖.๒.๑ รั บเอกสาร รวบรวมจั ดเก็ บ เอกสารและข อมู ลธุ รกิ จ
ในรูปเอกสารและอิเล็กทรอนิกส เบิกจายและทําลายเอกสารทะเบียนธุรกิจ
๓.๖.๒.๒ ตรวจรับและติดตามการสงงบการเงิน และบั ญชีรายชื่ อ
ผูถือหุน
๓.๖.๓ สวนบริการตรวจคนและรับรองเอกสาร
๓.๖.๓.๑ ให บริ การออกหนั งสือรับรอง คั ดสํ าเนาและตรวจค น
เอกสารและขอมูลทางทะเบียนธุรกิจ
๓.๖.๓.๒ ให บริ การออกหนั งสือรับรอง คั ดสํ าเนาและตรวจค น
เอกสารทะเบียนธุรกิจผานระบบ Internet
๓.๖.๓.๓ จั ด ทํ า หนั ง สื อ ตอบหน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่
ขอเอกสารและขอมูลทางทะเบียนธุรกิจ
๓.๖.๓.๔ ใหบริการจัดสงเอกสารแกผูขอทางไปรษณีย EMS และ
จัดสงโดยพนักงานของกรม
๓.๖.๓.๕ ออกหนั ง สื อ รั บ รองยื น ยั น ตั ว บุ ค คล (Registration
Authority) ของนิติบุคคลเพื่อประกอบการออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
๓.๖.๓.๖ ใหบริการตรวจสอบขอมูลและเอกสารธุรกิจผานระบบ
อินเทอรเน็ต
๓.๖.๓.๗ ใหถอยคําในฐานะพยานแกพนักงานสอบสวน อัยการ
และศาล
๓.๖.๔ ฝายบริหารทั่วไป
๓.๖.๔.๑ บริหารงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
๓.๖.๔.๒ บริหารงานงบประมาณและงานพัสดุ
๓.๖.๔.๓ ติดตามและประสานงานที่มิไดอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงานใดโดยเฉพาะ
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๓.๗ สํานักสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ดําเนินการศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลธุรกิจ สงเสริมพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ
คาสงคาปลีก ธุรกิจบริการ และธุรกิจชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายเชื่อมโยงทางธุรกิจ
สงเสริมพัฒนาสถาบันการคา สรางเครือขายพันธมิตรรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๗.๑ กลุมศึกษาวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
๓.๗.๑.๑ ติ ดตาม ศึ ก ษา วิ เคราะห แ ละวิ จั ย การประกอบธุ รกิ จ
โครงสรางระบบสถานการณการคา การบริหารจัดการธุรกิจและปจจัยแวดลอมในการประกอบธุรกิจ
๓.๗.๑.๒ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานธุรกิจที่
ไดรับการสนับสนุน
๓.๗.๒ สวนสงเสริมพัฒนาธุรกิจการคาและชุมชน
๓.๗.๒.๑ วางแผน ศึกษาวิเคราะหขอมูล และเสนอแนะแนวทางการ
สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคา
๓.๗.๒.๒ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
การคา
๓.๗.๒.๓ ส ง เสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพด า นการตลาดให แ ก ผู ผ ลิ ต
สินคา OTOP
๓.๗.๒.๔ จั ด หาและเชื่ อ มโยงช อ งทางการตลาดสิ น ค า OTOP
ภายในประเทศ
๓.๗.๒.๕ สงเสริมการดําเนินงานและการประกอบธุรกิจของรานคา
ชุมชน
๓.๗.๒.๖ เสริ ม สร า งโอกาสทางการตลาดให แ ก ธุ ร กิ จ การค า
เพื่อขยายตลาดภายในประเทศ
๓.๗.๒.๗ ใหบริการขอมูล และใหคําปรึกษาแนะนําในการประกอบ
ธุรกิจการคา
๓.๗.๓ สวนสงเสริมพัฒนาธุรกิจบริการ
๓.๗.๓.๑ วางแผน ศึกษาวิเคราะหขอมูล และเสนอแนะแนวทาง
การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการ
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๓.๗.๓.๒ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
บริการ
๓.๗.๓.๓ ส ง เสริ ม การสร า งเครื อ ข า ยเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ บริ ก าร
ภายในประเทศ
๓.๗.๓.๔ ส ง เสริ ม การเพิ่ ม ช อ งทางการตลาดธุ ร กิ จ บริ ก าร
ภายในประเทศ
๓.๗.๓.๕ ให บ ริ ก ารข อ มู ล และให คํ า แนะนํ า ในการประกอบ
ธุรกิจบริการ
๓.๗.๓.๖ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาอุปสรรค
๓.๗.๔ สวนสงเสริมพัฒนาระบบธุรกิจ
๓.๗.๔.๑ วางแผน ศึกษาวิเคราะหขอมูล และเสนอแนะแนวทางใน
การสงเสริม และพัฒนาธุรกิจระบบแฟรนไชส และระบบธุรกิจอื่น ๆ ที่กําหนดเปนเปาหมาย
๓.๗.๔.๒ สงเสริมความรู และใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจกลุมเปาหมาย
๓.๗.๔.๓ พั ฒ นาธุ ร กิ จ ไทยกลุ ม เป า หมายก า วสู ร ะบบที่ เ ป น
มาตรฐานสากล
๓.๗.๔.๔ สนั บสนุ น การจั ด กิ จกรรมส งเสริ มการตลาดทั้ ง ตลาด
ภายในประเทศและเตรียมความพรอมในการขยายตลาดสูตางประเทศใหแกธุรกิจกลุมเปาหมาย
๓.๗.๔.๕ ใหบริ การข อมูลและใหคําปรึกษาแนะนําการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส
๓.๗.๔.๖ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสร า งเครื อ ข า ยทางธุ ร กิ จ
(Business network) และความรวมมือระหวางองคกรพันธมิตร
๓.๗.๔.๗ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาอุปสรรค
๓.๗.๕ สวนสงเสริมพัฒนาสถาบันการคา
๓.๗.๕.๑ สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของผูประกอบการใน
รูปของสถาบันการคา
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๓.๗.๕.๒ สงเสริมและสนับสนุนสถาบันการคาใหสามารถ ประสาน
ประโยชนแกภาคธุรกิจของไทย
๓.๗.๕.๓ ใหคําปรึกษา แนะนํา การดําเนินงานของสถาบันการคา
๓.๗.๕.๔ ส ง เสริ ม ให มี ก ารประสานระหว า งสถาบั น การค า ทั้ ง
ในประเทศ และตางประเทศ
๓.๗.๕.๕ สงเสริมพัฒนาสถาบันการคาใหเขมแข็ง
๓.๗.๖ ฝายบริหารทั่วไป
๓.๗.๖.๑ งานสารบรรณและธุรการทั่วไป
๓.๗.๖.๒ งานงบประมาณ งานพัสดุ งานครุภัณฑ งานบุคคล
๓.๘ สถาบันฝกอบรมธุรกิจการคา
ดําเนินการกําหนดหลักสูตรทางวิชาการและจัดฝกอบรม/สัมมนา การจัดทําและ
เผยแพรคูมือผูประกอบการ
๓.๘.๑ ฝายฝกอบรม ๑
๓.๘.๑.๑ จัดทําแผนงาน จัดทํารายละเอียดโครงการทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค
๓.๘.๑.๒ จัดทําหลักสูตร คูมือตํารา ผูประกอบการรายใหม
๓.๘.๑.๓ ดําเนินโครงการฝกอบรม/สัมมนา ตามแผนงานที่กําหนด
๓.๘.๑.๔ ใหคําปรึกษา แนะนําดานวิชาการแกผูประกอบการและ
ผูสนใจทั่วไป
๓.๘.๒ ฝายฝกอบรม ๒
๓.๘.๒.๑ ศึกษา วิเคราะหขอมูล จัดทําหลักสูตรเชิงลึก
๓.๘.๒.๒ พัฒนาหลักสูตรการอบรม/สัมมนา
๓.๘.๒.๓ จัดฝกอบรม/สัมมนาขั้นพัฒนาแกผูประกอบการมืออาชีพ
๓.๘.๒.๔ จัดฝกอบรม/สัมมนารวมกับหนวยงานอื่น
๓.๘.๓ ฝายติดตามและประเมินผล
๓.๘.๓.๑ สรุปและวิเคราะหประเมินผลการฝกอบรม
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๓.๘.๓.๒ รายงานแผนปฏิ บั ติ ง าน ผลการปฏิ บั ติ ง านด า น
ประชาสัมพันธ
๓.๘.๓.๓ จัดทําขอมูลเผยแพรเอกสารการฝกอบรม
๓.๘.๓.๔ จัดทําทะเบียนและจัดเก็บสถิติขอมูลการฝกอบรม
๓.๘.๓.๕ ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
๓.๘.๔ งานบริหารทั่วไป
๓.๘.๔.๑ งานสารบรรณและธุรการทั่วไป
๓.๘.๔.๒ งานงบประมาณและงานพัสดุ
๓.๘.๔.๓ ติดตามและประสานงานที่มิไดอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงานใดโดยเฉพาะ
๓.๙

กองพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สงเสริม พัฒนาและดูแลการประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประชุม เจรจา
เรื่องพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งภายในและระหวางประเทศ
๓.๙.๑ ฝายสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
๓.๙.๑.๑ ศึ ก ษา พั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝ ก อบรม และติ ด ตาม
ประเมินผลพัฒนาการของผูรับการอบรม
๓.๙.๑.๒ บริ ห ารจั ด การตลาดกลางพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(E-Marketplace)
๓.๙.๑.๓ จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข อง
ผูประกอบการไทย
๓.๙.๑.๔ รวบรวม จัดทําขาวสารและขอมูลเตือนภัยเกี่ยวกับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
๓.๙.๒ ฝายทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
๓.๙.๒.๑ ศึ ก ษา วิ เคราะห ข อมู ลของผู จดทะเบี ย นและผู ได รั บ
เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการ
ประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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๓.๙.๒.๒ กําหนดระเบียบ หลักเกณฑการจดทะเบียนเครื่องหมาย
รับรองการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
๓.๙.๒.๓ พิจารณาใหใชเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
๓.๙.๒.๔ จัดทําเอกสารความรูเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมาย
รับรองการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
๓.๙.๒.๕ จัดทําระบบขอมูลทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
๓.๙.๒.๖ ติดตาม ประเมินผลการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง
การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
๓.๙.๓ ฝายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
๓.๙.๓.๑ ตรวจสอบคุ ณสมบั ติ และรั บขึ้ น ทะเบียนผู ทําธุ รกรรม
อิเล็กทรอนิกส ที่ตองการขอลายมือชื่อดิจิตอล
๓.๙.๓.๒ จัดทําและปรั บปรุงขอมูลสารสนเทศการขอลายมือชื่ อ
ดิจิตอล
๓.๙.๓.๓ ศึกษา วิเคราะห ติดตาม ประสานงาน และเสนอแนะ
ทาทีของไทยในการประชุม e-commerce ในเวทีตาง ๆ
๓.๙.๓.๔ รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม ดู แ ลการประกอบธุ ร กิ จ บริ ก าร
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เฉพาะในสวนที่ไมมีกฎหมายดูแลเปนการเฉพาะ
๓.๙.๔ งานธุรการ
๓.๙.๔.๑ ปฏิบัติงานสารบรรณ
๓.๙.๔.๒ รวบรวมและจัดทํางบประมาณ
๓.๙.๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
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๓.๑๐ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
ดําเนินการอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนตางดาวใหเปนไปตามกฎหมาย และงานประชุมของคณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว
๓.๑๐.๑ กลุมงานทะเบียนและบริการแนะนํา
๓.๑๐.๑.๑ ตรวจรับคําขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ คําขอหนังสือ
รับรอง คําขออนุมัติหลักการ คําขออุทธรณ คําขอเปลี่ยนแปลง
๓.๑๐.๑.๒ พิจารณาคําขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
๓.๑๐.๑.๓ จัดทําทะเบียนขอมูลการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
๓.๑๐.๑.๔ ใหคําแนะนํา ตอบขอหารือ รวมทั้งชี้แจงทําความเขาใจ
ปญหาและหลักเกณฑการปฏิบัติตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาวใหผูเกี่ยวของทั้งในและ
ตางประเทศ
๓.๑๐.๒ กลุมงานศึกษาธุรกิจของคนตางดาว
๓.๑๐.๒.๑ จัดทําและปรับปรุงขอมูลธุรกิจตางดาวแตละประเภท
ใหครบถวนและเปนปจจุบันโดยรวมถึงการนําเงินมาลงทุน การถายทอดเทคโนโลยี
๓.๑๐.๒.๒ วิ เ คราะห ป ญ หาอุ ป สรรคในการพิ จ ารณาอนุ ญ าต
ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทย เพื่อนํามาพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจที่คนตางดาว
ตองมาขออนุญาต และปรับปรุงพัฒนาหลักเกณฑและแนวทางในการอนุญาต รวมทั้งใชเปนขอมูลในการ
จัดทําขอตกลงทางการคา
๓.๑๐.๒.๓ ประมวลขอมูลจากประมาณการรายจายของธุรกิจตางดาว
ที่ไดรับอนุญาต เพื่อจัดทําบรรทัดฐาน (Benchmark) ของคาใชจายที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจแตละประเภท
๓.๑๐.๒.๔ พิจารณาข อมูลเกี่ยวกับประเภทธุรกิ จ รูปแบบ และ
คาใชจายในการถายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางการ
จัดทําแผนงานการถายทอดเทคโนโลยีใหเหมาะสม
๓.๑๐.๒.๕ จัดทํารายงานผลกระทบ ผลดีและผลเสียในดานตาง ๆ
ตามที่กฎหมายกําหนดจากการอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว และจัดทําภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจ
ที่ไดรับอนุญาตและไมไดรับอนุญาตเพื่อเสนอตอรัฐมนตรี
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๓.๑๐.๒.๖ จัดทําเอกสารวิชาการหรือคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาว รวมทั้งจัดทําหลักสูตรอบรม/สัมมนา
๓.๑๐.๓ กลุมงานวิเคราะหธุรกิจของคนตางดาว
๓.๑๐.๓.๑ พิ จารณาและวิ เคราะห คํ าขออนุ ญาตประกอบธุ รกิ จ
ตามมาตรา ๑๗ เพื่อนํ าเสนอคณะกรรมการ ฯ โดยศึกษาวิเคราะหธุ รกิจที่ขออนุญาตในเชิงลึกในเรื่อง
ผลกระทบในดานตาง ๆ ไดแก ความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอั นดีของประชาชน การคุมครองผูบริโภค ขนาดของกิจการ การจาง
แรงงาน การถายทอดเทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา โดยพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่ขอ เชน
จํานวนผูประกอบธุรกิจ และลักษณะธุรกิจจําแนกประเภทธุรกิจไทยและธุรกิจตางดาว รวมทั้งสวนแบงตลาด
โครงสรางเงินทุนและสัดสวนการลงทุนระหวางคนไทยและคนตางดาว และอุปสงค อุปทานในแตละธุรกิจ
๓.๑๐.๓.๒ รวบรวมข อ มู ล เกี่ ยวกั บ ธุ รกิ จที่ ขออนุ ญาต รวมทั้ ง
ขอคิดเห็นจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อสรุปเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
๓.๑๐.๓.๓ พิจารณารายละเอี ยดคําขออุ ทธรณ ของธุ รกิ จต างดาว
นําเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคําขออุทธรณ และสรุปความคิดเห็นเสนอรัฐมนตรี
๓.๑๐.๔ กลุมงานกํากับธุรกิจตางดาว
๓.๑๐.๔.๑ กํากับการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ที่ไดรับอนุญาต
ใหอยูในขอบขายธุรกิจที่ไดรับอนุญาต และการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว รวมทั้งติดตามการถายทอดเทคโนโลยีตามแผนงานการถายทอดเทคโนโลยีที่ธุรกิจตางดาวจัดทํา
๓.๑๐.๔.๒ สรุปปญหาและขอเท็จจริงที่พบจากการปฏิบัติงานกํากับ
ดูแลธุรกิจตางดาวในดานตาง ๆ เพื่อใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ
แนวทางในการกํากับดูแลใหเหมาะสม
๓.๑๐.๔.๓ ประสานงานและสรางความรวมมือกับหนวยงานอื่น ใน
การกํากับดูแลธุรกิจตางดาว
๓.๑๐.๕ กลุมงานประชุม
๓.๑๐.๕.๑ จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ/และคณะกรรมการ
การประกอบ ธุรกิจของคนตางดาว/คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและการประชุมอื่นที่เกี่ยวของ
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๓.๑๐.๕.๒ จัดทําเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารอางอิง
ตาง ๆ เพื่อใชในการประชุมคณะกรรมการ ฯ และคณะอนุกรรมการ ฯ หรือคณะทํางานที่เกี่ยวของ
๓.๑๐.๖ ฝายบริหารทั่วไป
๓.๑๐.๖.๑ งานสารบรรณและงานธุรการ
๓.๑๐.๖.๒ งานงบประมาณ งานพัสดุ ครุภัณฑและงานบุคคล
๓.๑๐.๖.๓ งานเบิกจายแฟมทะเบียน
๓.๑๑ กองธุรกิจการคาภูมิภาค
ดํ า เนิ น การกํ า หนดแผนการปฏิ บั ติ ง านในส ว นภู มิ ภ าคให ส อดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรกรม และจังหวัด สงเสริม สนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาธุรกิจ
การคาจังหวัด ประสานงานระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาค
๓.๑๑.๑ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด ๗๕ จังหวัด
๓.๑๑.๑.๑ ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมในภูมิภาค
๓.๑๑.๑.๒ ปฏิบั ติงานตามนโยบายและภารกิจของจังหวัดตามที่
ไดรับมอบหมายและสอดคลองกับนโยบายกรม
๓.๑๑.๒ กลุมงานวิเคราะหและประมวลผล
๓.๑๑.๒.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
๓.๑๑.๒.๒ ปรับแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสถานการณ
๓.๑๑.๒.๓ จัดทํางบประมาณและอัตรากําลัง
๓.๑๑.๒.๔ วิเคราะหและประมวลผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
๓.๑๑.๒.๕ วางแผนพัฒนาบุคลากรในสวนภูมิภาค
๓.๑๑.๓ กลุมงานสงเสริมธุรกิจภูมิภาค
๓.๑๑.๓.๑ ใหคําแนะนําสงเสริมพัฒนาธุรกิจของจังหวัด
๓.๑๑.๓.๒ วางแผนการสงเสริมพัฒนาธุรกิจของจังหวัด
๓.๑๑.๓.๓ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านส ง เสริ ม พั ฒ นาธุ ร กิ จ ใน
ภูมิภาค
๓.๑๑.๓.๔ ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานสงเสริมพัฒนาธุรกิจ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๗ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

๓.๑๑.๔ ฝายประสานงานและสนับสนุน ๑ - ๓
๓.๑๑.๔.๑ ประสานงานระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาค
๓.๑๑.๔.๒ แนะนํ า แกไขปญหาอุ ปสรรคในการปฏิบั ติงานของ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
๓.๑๑.๔.๓ เร ง รั ด ติ ด ตาม รวบรวม ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด ใหเปนไปตามแผน
๓.๑๑.๔.๔ กํากับดูแล การใชพัสดุ ครุภัณฑและงบประมาณของ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
๓.๑๑.๕ ฝายบริหารทั่วไป
๓.๑๑.๕.๑ งานธุรการ
๓.๑๑.๕.๒ งานสารบรรณ
๓.๑๑.๕.๓ งานพัสดุ
๓.๑๒ หนวยประสิทธิภาพ
ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธและวางแผนงบประมาณ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ศึกษาวิเคราะหรูปแบบความรวมมือ
กับหนวยงานอื่น
๓.๑๒.๑ กลุมงานแผนและประเมินผล
๓.๑๒.๑.๑ ติ ด ตาม ศึ ก ษาวิ เ คราะห แ ละพั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ
แผนงบประมาณ
๓.๑๒.๑.๒ วางแผนการจั ดสรรงบประมาณและแผนปฏิ บั ติ งาน
ใหสอดคลองแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ
๓.๑๒.๑.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว
๓.๑๒.๒ กลุมงานพัฒนาประสิทธิภาพ
๓.๑๒.๒.๑ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและพั ฒ นากระบวนการ
ปฏิบัติงาน
๓.๑๒.๒.๒ เสนอแนะยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๗ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

๓.๑๒.๒.๓ ประสานและร ว มดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
ระบบบริหารราชการ
๓.๑๒.๓ กลุมงานความรวมมือระหวางองคกร
๓.๑๒.๓.๑ ศึกษา วิ เคราะหรู ปแบบความร วมมือกับภาครัฐและ
เอกชน เพื่อพัฒนาและสงเสริมการประกอบธุรกิจการคา
๓.๑๒.๓.๒ กํ า หนดแนวทางและกลั่ น กรองความต อ งการของ
หนวยงานภายในกรมเพื่อขอการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
๓.๑๓ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดําเนิ นการควบคุ ม และบริ หาร ระบบคอมพิวเตอร และระบบเครื อข าย
การสื่อสารของกรม
๓.๑๓.๑ สวนใหคําปรึกษา แนะนํา และบริการ
๓.๑๓.๑.๑ ศึ กษาวิ เคราะห กํ าหนดรู ปแบบ พั ฒนาและแก ไ ข
ปรับปรุง รวมทั้งควบคุมดูแลระบบงานอินเตอรเน็ต อินทราเน็ต E-mail ของกรม
๓.๑๓.๑.๒ ควบคุมดูแลศูนยปฏิบัติการขอมูล (PMOC, MOC, DOC)
๓.๑๓.๑.๓ ควบคุมดูแลระบบตาง ๆ
(๑) ระบบชําระคาธรรมเนียม
(๒) ระบบงานรานคาชุมชน
(๓) ระบบงานฝกอบรมธุรกิจการคา
(๔) ระบบงาน e-commerce
๓.๑๓.๑.๔ ประสานงานดูแลสวนภูมิภาค
๓.๑๓.๑.๕ ประสานงานการเชื่อมโยงหนวยงานภายนอก
๓.๑๓.๑.๖ ทําการสํารองขอมูล และการกูขอมูลที่เสียหาย (Backup
& Recovery) ในฐานขอมูลที่รับผิดชอบ
๓.๑๓.๒ สวนควบคุมระบบงานและประมวลผล
๓.๑๓.๒.๑ ศึกษาวิเคราะห ออกแบบระบบงานสําหรับโครงการตาง ๆ
ในฐานขอมูลธุรกิจ รวมทั้ง พัฒนา และปรับปรุงแกไขโปรแกรมระบบงานที่เกี่ยวของของฐานขอมูลธุรกิจ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๗ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

๓.๑๓.๒.๒ ควบคุมดูแลระบบตาง ๆ
(๑) ระบบการใหบริการขอมูลนิติบุคคล
(๒) ระบบงานทะเบียนพาณิชย
(๓) ระบบงานเปรียบเทียบปรับ
(๔) ระบบงานงบการเงิน/ผูสอบบัญชี/ผูทําบัญชีและการ
วิเคราะหขอมูลสถิติ
๓.๑๓.๒.๓ ทําการสํารองขอมูล และการกูขอมูลที่เสียหาย (Backup
& Recovery) ในฐานขอมูลที่รับผิดชอบ
๓.๑๓.๓ สวนพัฒนาระบบงาน
๓.๑๓.๓.๑ ศึ กษา วิ เคราะห ออกแบบระบบงานเอกสารธุ รกิ จ
(Document System) รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงแกไขโปรแกรมระบบงานเอกสารธุรกิจ
๓.๑๓.๓.๒ ควบคุมดูแลระบบตาง ๆ
(๑) ระบบงานจดทะเบียนนิติบุคคล
(๒) ระบบงานจองชื่อ
(๓) ระบบงานสถาบันการคา
(๔) ระบบงานธุรกิจของคนตางดาว
๓.๑๓.๓.๓ ทําการสํารองขอมูล และการกูขอมูลที่เสียหาย (Backup
& Recovery) ในฐานขอมูลที่รับผิดชอบ
๓.๑๓.๔ สวนควบคุมระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
๓.๑๓.๔.๑ กํ ากั บ ดู แ ล บํ ารุ งรั กษา ระบบคอมพิ วเตอร ด า น
Hardware, System Software และระบบเครือขายของกรม รวมทั้งดูแลดาน Security ของระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย
๓.๑๓.๔.๒ ควบคุ ม และกํ า หนดหมายเลข IP ADDRESS/
Username ของระบบบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
๓.๑๓.๔.๓ ควบคุมดูแลระบบตาง ๆ
(๑) ระบบงานใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Audio Text)
(๒) ระบบงานวัสดุคงคลัง
(๓) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๗ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

๓.๑๓.๔.๔ ทําการสํารองขอมูล และการกูขอมูลที่เสียหาย (Backup
& Recovery) ของชุดคําสั่งระบบ (Operating System)
๓.๑๓.๕ ฝายบริหารทั่วไป
๓.๑๓.๕.๑ งานสารบรรณ และธุรการทั่วไป
๓.๑๔ หนวยตรวจสอบ
ดําเนินการตรวจสอบตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา คือ
๓.๑๔.๑ ตรวจสอบสถานภาพของนิ ติ บุ คคลตามกฎหมายที่ อยู ใ นความ
รับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
๓.๑๔.๒ ตรวจสอบการถือหุนแทนคนตางดาวของนิติบุคคลที่มีผูถือหุนเปน
คนต างดาวและประกอบธุรกิจตามบั ญชี แนบท ายพระราชบั ญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต างดาว
พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๑๔.๓ ตรวจสอบคนต างด าวซึ่ งไม ได รั บใบอนุ ญาตให ป ระกอบธุ รกิ จ
ตามบัญชีแนบทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๑๔.๔ ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนตางดาวใหอยูในขอบขายธุรกิจที่
ไดรับอนุญาตการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาต และติดตามการถายทอดเทคโนโลยีของ
คนตางดาว
๓.๑๔.๕ ตรวจสอบกรณีรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงานของสมาคมการคา
และหอการคาที่มิไดปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือขอบังคับ
๓.๑๔.๖ ตรวจสอบสมาคมการคาและหอการคาที่ไมไดดําเนินกิจการติดตอกัน
เกินกวา ๒ ป เพื่อนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยสั่งใหเลิก
๓.๑๔.๗ ตรวจสอบกรณีตรวจพบนิติบุคคลที่ไมไดปฏิบัติตามกฎหมายที่อยูใน
ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
๓.๑๕ สํานักอธิบดี
ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการของกรม
๓.๑๕.๑ พิจารณากลั่นกรองงานตาง ๆ ที่ตองนําเสนอผูบริหารระดับสูง

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๗ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

๓.๑๖ กลุมงานตรวจสอบภายใน
ดําเนินการตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี การดําเนินงาน และการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
๓.๑๖.๑ ตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน การบัญชี
และการปฏิ บั ติ ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ยบ ข อบั งคั บ คํ าสั่ ง และมติ คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ยวกั บ
การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ ทรัพยสิน และการบริหารงานดานอื่น ๆ
รวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท
๓.๑๖.๒ วิเคราะหประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
๓.๑๖.๓ ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัดของ
การดําเนินงาน
๓.๑๖.๔ รายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
ขอ ๔ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมพัฒนาธุรกิจการคา คือ ศูนยขอมูลขาวสาร
ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาธุรกิจการคา (อาคารกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ชั้นที่ ๑๒) เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๑๑๐๐๐ โทรศัพท ๐-๒๕๔๗-๔๔๖๕ โทรสาร ๐-๒๕๔๗-๔๔๖๓ เว็บไซต http://www.dbd.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐
คณิสสร นาวานุเคราะห
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา

