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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยผูแทนการคาไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่ อ เสริ ม สร า งความเป น เอกภาพ และประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น การตามนโยบาย
ยุทธศาสตร ทาทีและประเด็นดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศของรัฐบาลและความรวมมือ
ทางดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ สมควรใหมีผูแ ทนการคาไทยเปนกลไกหนึ่งในการดําเนิน การ
ดั ง กล า ว และให มี สํ า นั ก งานผู แ ทนการค า ไทยทํ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด า นธุ ร การและวิ ช าการ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของผูแทนการคาไทย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยผู แ ทนการค า ไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานผูแทนการคาไทย
“หัวหนาสํานักงาน” หมายความวา หัวหนาสํานักงานผูแทนการคาไทย
ขอ ๔ ให น ายกรั ฐ มนตรี มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง ผู แ ทนการค า ไทยจํ า นวนไม เ กิ น ๕ คน
โดยใหแตงตั้งคนหนึ่งเปน ประธานผูแ ทนการคาไทยทําหนาที่ประสานการปฏิบัติหนาที่ของผูแ ทน
การคาไทย
ขอ ๕ ใหผูแทนการคาไทยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนผูแทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีในการเจรจากับตางประเทศหรือกับองคการระหวาง
ประเทศในดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อใหเปนไปตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร ทาทีของรัฐ บาลและคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทั้งนี้
ตามประเด็นที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย แลวรายงานตอนายกรัฐมนตรี
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(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกน ายกรัฐ มนตรีเกี่ยวกับการดําเนิน นโยบายการคาและ
การลงทุนระหวางประเทศ และเศรษฐกิจระหวางประเทศ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินการ
ดังกลาวหรือผลกระทบดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศจากการดําเนินนโยบายดานอื่น ๆ
(๓) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานและงบประมาณ
รายจายดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศของสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ
(๔) บูรณาการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
ตาม (๒) และ (๓)
(๕) เรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่น ใดที่เกี่ยวของมาชี้แ จง ใหขอมูลหรือแสดงความเห็น
ประกอบการพิจารณา
(๖) แตงตั้งที่ปรึกษาดานการคาและการลงทุน ระหวางประเทศเพื่อปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เพื่อประโยชนใ นการปฏิบัติ งานตามวรรคหนึ่ง ใหประธานผูแ ทนการคาไทยและผูแ ทน
การคาไทยไดรับเกียรติ คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นในฐานะทัดเทียมกับรองนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีแลวแตกรณี
ขอ ๖ ใหจัดตั้งสํา นักงานผูแ ทนการคาไทย ในสํานั กเลขาธิการนายกรัฐ มนตรี สํานั ก
นายกรัฐมนตรี และใหมีอาํ นาจหนาที่ ดังนี้
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการ งานวิชาการ และงานการประชุมของผูแทนการคาไทย
(๒) เสนอแนะขอมูลหรือแนวทางแกผูแ ทนการคาไทยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร ทาที
กลยุทธแ ละแผนการเจรจา การนําไปสูการปฏิบัติจริง และการอยางอื่น ที่เกี่ยวเนื่องกับการคาและ
การลงทุนระหวางประเทศ
(๓) ศึกษา วิเคราะห วิจัย นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจการคา การลงทุนของประเทศคูคา
รวมทั้งผลกระทบทั้ งระยะสั้น และระยะยาว และมาตรการรองรับผลกระทบดังกล าว เพื่ อสนับสนุ น
การดําเนินงานของผูแทนการคาไทย
(๔) ประสาน และขอขอมูลการดําเนิน งานเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร ทาที กลยุท ธ
และแผนการเจรจาดานการคาการลงทุน มาตรการรองรับผลกระทบตาง ๆ และการอื่นที่เกี่ยวกับการคา
การลงทุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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(๕) ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อใหชี้แจง รับฟง
ความเห็น หรือใหขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
(๖) ยืม ตัวบุคคล วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ รวมทั้งการขอใชอสังหาริมทรัพยของราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอื่น
ของรัฐ เพื่อชวยการปฏิบัติงานของสํานักงานไดตามความจําเปน
(๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากผูแทนการคาไทย
ขอ ๗ ใหหัวหนาสํานักงานเปน ขาราชการพลเรือนสามัญ เปน ผูบังคับบัญชาเจาหนาที่
และลูกจางของสํานักงาน และรับผิดชอบในการปฏิบัตงิ านของสํานักงาน
ขอ ๘ ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมาย เพื่ อ ประโยชน ใ นการบริ ห ารงานของสํ า นั ก งาน
ตามระเบียบนี้ นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งใหขาราชการ พนักงานราชการหรือลูกจางของสวนราชการอื่น
หรือสํานักงานอาจขอใหคณะรัฐ มนตรีมีม ติใ หพนักงานหรือลูกจางของรัฐ วิสาหกิจหรือหนวยงาน
ของรัฐไปชวยปฏิบัติงานในสํานักงานได โดยถือวาเปน การปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ
โดยจะใหไปชวยปฏิบัติงานเต็มเวลา บางเวลาหรือนอกเวลา หรือตามที่มอบหมายก็ได
ขอ ๙ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอาจวาจางบุคคลที่มีความรูความสามารถมาชวยงานได
ตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อดําเนินงานตามระเบียบนี้
ขอ ๑๐ คาใชจา ยสํา หรั บคา ตอบแทนและประโยชนต อบแทนอื่น ของผู แ ทนการคา ไทย
รวมทั้ง คา ใช จา ยที่ เกี่ ยวขอ งกั บการดํ าเนิน งานของสํา นัก งาน ใหจา ยจากงบประมาณรายจ ายของ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ขอ ๑๑ เพื่อประโยชนใ นการปฏิบัติงานของผูแ ทนการคาไทยตามระเบียบนี้ ใหถือเป น
หนาที่ของสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐที่ตองใหความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ผูแทนการคาไทย
ขอ ๑๒ ใหมีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนขึ้น เพื่อประโยชนในการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ตลอดจนการดําเนินงานของผูแทนการคาไทย ทั้งนี้
การจัดตั้งกองทุนดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๒

ขอ ๑๓ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

