
 
รายช่ือผู้ประสานงานกับส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ที ่ ส านัก/กอง /ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
 นางสาวมัสลิน  แสวงทรัพย์ 

ปฏิบัติงานด้าน คู่มือส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. 
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-547-4481 
dbdpsd@gmail.com 
 

 นางสาวนิรชา  ไตรตระกูลสินธุ์ 
ปฏิบัติงานด้าน แผนงาน/โครงการ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

02- 547- 4482 
dbdpsd@gmail.com 
 

2 กลุ่มตรวจสอบภายใน   
 นางสาวบุษรัตน์  พกะนนท์ 

ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการ 

099-115-5822 

3 ส านักงานเลขานุการกรม   
 นางสาวปจิรยา โนนทิง 

ปฏิบัติงานด้านกลุ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 02-547-4461 

secretary_hrd@dbd.go.th 
 นายนิพนธ์ เพ็ชรวิเศษ 

ปฏิบัติงานด้านกลุ่มการเจ้าหน้าที่ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 02-547-4460 

personal@dbd.go.th  
 นางสาวจินตนา แบบขุนทด 

ปฏิบัติงานด้านกลุ่มประชาสัมพันธ์ 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 02-547-4462 

relation.dbd@gmail.com 
 

4 กองทะเบียนธุรกิจ   
 นายกิตติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ์  

ปฏิบัติงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
นิติกรช านาญการพิเศษ 02-547-5155 (ภายใน 3012) 

regis@dbd.go.th 
 นางสาวสิริอร สินธุเจริญ 

ปฏิบัติงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 02-547-4431 (ภายใน 3933) 

regis@dbd.go.th 
 นายกมล จินดานาค 

ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนบริษัทที่มีข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง ค าคัดค้าน  
ค าอุทธรณ์ 

นิติกรช านาญการ 02-547-4945 (ภายใน 3069)  
regis@dbd.go.th 

 นายทรงพล สุภาพันธุ์ 
ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนบริษัทที่มีข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง ค าคัดค้าน  
ค าอุทธรณ์ 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-547-4945 (ภายใน 3069) 
regis@dbd.go.th 

5 กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ   
 นางสาวรัชดา  เพ็งนรพัฒน์ 

ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนพาณิชย์ 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-547-4446 ถึง 47 

 
 นางสาววาริณี  ฐิติพันธุ์ด ารง 

ปฏิบัติงานด้านงานถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้าง 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ
พิเศษ 

02-547-4439 
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 จ่าตรีหญิงวาสนา  เย็นใจ 

ปฏิบัติงานด้านงานจดทะเบียนสมาคมการค้าและ
หอการค้า 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ
พิเศษ 

02-547-5972 
 
 

 นางจินตนา  สังเกตุ 
ปฏิบัติงานด้านงานจดทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ
พิเศษ 

02-547-5153 
 

6 กองทะเบียนหลักประกันธุรกิจ   
 นายไพร ประหลาดเนตร 

ปฏิบัติงานด้านส่วนจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ
พิเศษ 

02-547-5048 ต่อ 3982 

 นางสาวฐิติมา ศรีแสงทอง 
ปฏิบัติงานด้านส่วนจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-547-5048 ต่อ 3982 

 นางสาวรุจิรา  จงแจ่ม 
ปฏิบัติงานด้านส่วนจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-547-5048 ต่อ 3982 

 นางสาวณชารีญา  บุญมาภิ 
ปฏิบัติงานด้านส่วนจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-547-5048 ต่อ 3982 

 นางสาวบุศณีย์  คงเจริญ 
ปฏิบัติงานด้านส่วนอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-547-5048 ต่อ 3205 

 นางสาวสุพัตรา  โคตรศรีวงษ์ 
ปฏิบัติงานด้านส่วนอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน 

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 02-547-5048 ต่อ 3205 

7 กองก ากับบัญชีธุรกิจ   
 นางสาวดารณี  พรสัมฤทธิสกุล   

นายเสถียร  สถานเดิม 
ปฏิบัติงานงานส่งเสริมพัฒนาส านักงานบัญชีคุณภาพ 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
 

02-547-5981 (ภายใน 3851) 
accounting@hotmail.com 

 นายวศิน  หาญวิชัยวัฒนา 
ปฏิบัติงานผู้ท าบัญชี 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-547-4395 (ภายใน 3852) 
dbd3852@gmail.com 

 นางสาวลฏาภา  พรมชายขาว 
ปฏิบัติงานสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-547-4408 (ภายใน 3814) 
dbd3852@gmail.com 

 นางธารัตน์  ปิติภูมิสุขสันต์ 
ปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาผู้ท าบัญชีและงานอนุญาต 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-547-4408 (ภายใน 3814) 
dbd3852@gmail.com 

 นางสาวศรพนา  สีนวลข า 
 
นางสุชลทิพย์  ผาธรรมชาติ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ
พิเศษ 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 

02-547-4403 (ภายใน 3831) 
02-547-4415 (ภายใน 3821) 
accinspection1@gmail.com 

8 กองธรรมาภิบาลธุรกิจ   
 นางสาวเนาวรัตน์  ภัทรวิทิตกุล 

ปฏิบัติงานด้านการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-547-4417 (ภายใน 3801) 

cgdivision.dbd@gmail.com 
 นางสาวอรุณรัตน์  ภักดีบุรี 

ปฏิบัติงานด้านคู่มือแนะน านิติบุคคลตั้งใหม่ 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-547-5988 (ภายใน 3942) 

cgdivision.dbd@gmail.com  
 นางสาวจิตตนาถ  อ่องลออ 

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคน
ต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 
 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-547-4419 (ภายใน 3823) 
cgd.foreign@gmail.com 
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9 กองข้อมูลธุรกิจ   
 นางสาวจันทิมา ทัศกุล 

ปฏิบัติงานด้าน หนังสือรับรอง รับรองส าเนาเอกสาร
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 02-547-5160 (ภายใน 3630) 
dbdeservice@gmail.com 

 นายโสมทัต  สังคมก าแหง 
นางสาวนภัส  รุ่งโรจน์รัตนากร 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 

 สายใน 3651 
 สายใน 3653 

10 กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ   
 นายจอมพล  โพดาพล 

ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ
พิเศษ 

02-547-5953 

 นางสาวอภิรพร  สุจริตรังษี 
ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการค้า 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ
พิเศษ 

02-547-5957 

 นางสาวสุไรณี  สาเร๊ะ 
ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ
พิเศษ 

02-547-5955 

 นางสาวนริศรา  ศรีค านวล 
ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมพัฒนาสถาบันการค้า 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-547-5957 

11 กองธุรกิจบริการ   
 นางสาวพัชรี ภักดีนุฤทธิ์ 

ผู้ประสานงาน ส่วนนโยบายและแผนธุรกิจบริการ  
- โครงการอาหารไทยต้อง Thai Select 
- กิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ DBD – SPE  
- กิจกรรมสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (ACM) 
- โครงการพัฒนาผู้ประกิจผ่านสื่อออนไลน์  
(E-Learning) 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-547-5985 (ภายใน 3189)  
naillek@hotmail.com 
 

 นางสาวฐิติกร โพธิสาร 
ผู้ประสานงาน ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ 
- งบประมาณ/การรายงานผลการด าเนินงาน 
- กิจกรรมสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ (DNA) 
- กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ 
SME 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-547-5962 (ภายใน 3188) 
jtk2551@gmail.com 
 

 นางพิณทิพย์ กอมณี 
ผู้ประสานงาน ส่วนพัฒนาธุรกิจบริการ 
- กิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจ
บริการสุขภาพ (เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจนวดเพ่ือ
สุขภาพ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจกีฬา และการ
ท่องเที่ยว) 
- หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจบริการใน
ระดับพ้ืนฐาน (ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ/ธุรกิจร้านอาหาร/
ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน/ธุรกิจเสริมสวย) 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-547-5954 (ภายใน 3184) 
bizservicedbd@gmail.com 
 

12 กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน   
 นายพัฒนา รักษาราษฎร์ 

 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ
พิเศษ 

02-547-4445 
dcrprov@dbd.go.th 

mailto:naillek@hotmail.com
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นายสมพงษ์ อินทสูตร 
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์การจดทะเบียนธุรกิจ
ภูมิภาค 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
 

 นายพฤฒิพงศ์ เกตุปัญญา 
 
นางสาวเกศราภรณ์ ทิยะ 
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจภูมิภาค 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ
พิเศษ 
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 

02-547-4445 
dcrprov@dbd.go.th 

 นางนุชอนงค์ เชิดสูงเนิน 
 
นางสาวศราทิพย์ ทิพย์โยธา 
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการตลาดธุรกิจชุมชน 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ
พิเศษ 
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 

02-547-5950 
dcrprov@dbd.go.th/ 

13 กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
 นางสาวกัลยา บุญทวีบรรจง 

ปฏิบัติงานส่วนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce) 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ ภายใน 3190 
e-commerce@dbd.go.th 

 นางสาวภัทรพร หินเจริญ 
ปฏิบัติงานส่วนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(จัดอบรม/สัมมนา) 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ  ภายใน 3190 
e-commerce@dbd.go.th 

 นายเจษฎา บ าเพ็ญอยู่ 
ปฏิบัติงานส่วนนวัตกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(พัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ช่องทางการตลาด
ออนไลน์/event) 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ ภายใน 3191 
e-commerce@dbd.go.th 

 นายภัทร จองถวัลย์ 
ปฏิบัติงานส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ ภายใน 3191  
e-commerce@dbd.go.th  

14 ส านักกฎหมาย   
 นายกฤษณะรัชฎฐ์ กังเซ่ง 

ปฏิบัติงานด้านกลุ่มงานคดี 
นิติกรช านาญการ 02-547-4473 

Talung55@gmail.com 
 นางสาวอาทติยา ลิสวัสดิ์ 

ปฏิบัติงานด้านกลุ่มงานคดี 
นิติกรช านาญการ 02-547-4472 

Ms.lisawad@gmail.com 
 นางสาวอิสริยาศิริ พยัตติกุล 

ปฏิบัติงานด้านเปรียบเทียบคดี 
นิติกรช านาญการพิเศษ 02-547-4469 

Issariyassiri1344@gmail.com 
 นางสาวสุธินันท์ ชาญปรีชา 

ปฏิบัติงานด้านเปรียบเทียบคดี 
นิติกรช านาญการ 02-547-4469 

sutinanp@gmail.com 
15 กองคลัง   
 นายอาชนเทพ  อัครสุวรรณ์ 

ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุและแบบพิมพ์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

02-547-4501 (ภายใน 3542) 

 นางสาวเพียงรวี  เทียมแสงจันทร์ 
ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุและแบบพิมพ์ 

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 02-547-4501 (ภายใน 3542) 

16 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  
    นางสาววิวรรณ  บัณฑิตกุล 

 
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 02-547-4443 

foreign@dbd.go.th 

mailto:foreign@dbd.go.th


-5- 
ที ่ ส านัก/กอง /ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
17 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 นายปรัสเชษฐ์  พบพาน 

ปฏิบัติงานด้าน ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ 

093-159-1559 
itcenter@dbd.go.th 

 นางไพรจิตรตา บุญมี 
ปฏิบัติงานด้าน ดูแลระบบงานต่าง ๆ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 081-912-4334 
itcenter@dbd.go.th 

 นายชัชฌา ยาสี 
ปฏิบัติงานด้าน ก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบงาน
ต่าง ๆ 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 062-609-6315 
itcenter@dbd.go.th 

 


