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ค าน า 
 
  ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีการบูรณาการภารกิจงานในส่วนภูมิภาค (One roof)  โดยมีส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เป็นผู้แทนหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค เช่น  
งานด้านยุทธศาสตร์การค้าและแผนงานโครงการ  การก ากับดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค การให้บริการและให้ค าปรึกษาด้าน 
การพาณิชย์ต่างๆ เป็นต้น  
 
 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการด าเนินการ
รายงานข้อมูลและการด าเนินงานในภารกิจงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ร่วมกันทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์วางแผนพัฒนา ติดตามการด าเนินงาน รวมทั้งเชื่อมโยงแก้ไขปัญหา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จึงได้บูรณาการร่วมกับกรมต่างๆ โดยการหารื อร่วมกันถึงการ
รวบรวมรายงานประจ าที่แต่ละหน่วยงานได้มอบหมายในส านักงานพาณิชย์จังหวัดรายงาน เพ่ือน ามาจัดระบบการรายงาน
และเป็นแนวทางเดียวกัน โดยได้น าเอาระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลกลางส านักงานพาณิชย์จังหวัดมาเพ่ือใช้รวบรวมและ
ติดตามการรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานพาณิชย์จังหวัด โดยได้มีการจัดท าคู่มือเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานรายงาน
ข้อมูลและการด าเนินงานให้กับส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
 
 กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคหวังว่าการจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของส านักงานพาณิชย์จังหวัด เรื่อง  
การรายงานประจ าของส านักงานพาณิชย์จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
กระทรวงพาณิชย์ และส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในส่วนภูมิภาค (Local Economy) ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนไม่มากก็น้อย 

 
 

 
กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 

กุมภาพันธ์ 2564 
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สารบัญ 
 

หน้า 
 
ค าน า 
สารบัญ 
 
1. แนวทางการสั่งการและการรายงานของส่วนภูมิภาค       4 

1.1 กรณีกรมสั่งการ/ประสานส านักงานพาณิชย์จังหวัด       
1.2 กรณีส านักงานพาณิชย์จังหวัดรายงานข้อสั่งการส่วนกลาง      

2. แนวทางการด าเนินการศูนย์ข้อมูลกลางส านักงานพาณิชย์จังหวัด      7 
3. รายงานประจ าที่ส่วนกลางมอบหมายให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดรายงาน     9 

- ตารางสรุปรายงานประจ าที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดต้องจัดท าให้กับส่วนกลาง   10-27 
         ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ภาคผนวก            28 
 - แบบฟอร์มรายงานส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  (สป.)      

- แบบฟอร์มรายงานกรมการค้าภายใน   (คน.)  
 - แบบฟอร์มรายงานกรมการค้าต่างประเทศ   (คต.)  
 - แบบฟอร์มรายงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา  (ทป.)   

 - แบบฟอร์มรายงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   (พค.)  

ข้อมูลติดต่อส านักงานพาณิชย์จังหวัด    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

1. แนวทางการสั่งการและการรายงานของส่วนภูมิภาค 
 ตามโครงสร้างหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด (สพจ.) เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยที่กระทรวงพาณิชย์มีการบูรณาการ
ภารกิจงานในส่วนภูมิภาคโดยมี สพจ. เป็นผู้แทนกระทรวงในภูมิภาคบูรณาการปฏิบัติงานภารกิจของทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการในทุกๆ ภารกิจสามารถด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  จึงมีแนวทางการสั่งการดังนี้ 
 

ประเภทหนังสือ การแจ้งจากกรม/ผู้ลงนาม การตอบกลับของ พณจ. 

1.หนังสือสั่งการ คือหนังสือที่มีลักษณะเป็น
ข้อสั่งการที่เกี่ยวกับจังหวัด หรือให้จังหวัด
ด าเนินการตามมาตรการ กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อก าหนดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
ซึ่งอาจเป็นการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
หรือ อ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกรม เป็นต้น 
เช่น การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร การแจ้งการ
ปรับปรุงระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ 
เป็นกรณีที่ ต้ องมี การด าเนิ นการร่ วมกั บ
หน่วยงานอ่ืน หรือ คณะกรรมการในพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้อง เช่น คพจ. กจร. เป็นต้น หรือ เป็นการ
สั่ งการให้พาณิชย์จังหวัดต้องด าเนินงาน 
ในลักษณะที่มีความจ าเป็นต้องเดินทางออก
นอกพ้ืนที่จังหวัด เป็นต้น ซึ่งอาจแบ่งประเภทได้ 
ดังนี้ 
    - การสั่งการตามพรบ. กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อก าหนดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
    -  การสั่ งการเร่ งด่วนตามนโยบายรัฐบาล 
กระทรวง หรือกรมมีการสั่งการเป็นกรณีพิเศษ 

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายนอก (ครุฑ) 
เรียน : ผูว้่าราชการจังหวัด 
เพ่ือด าเนินการ หรือ  
มอบหมายพาณิชย์จังหวัดด าเนนิการ  
 
ส าเนา : ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 
ผู้ลงนาม : หัวหน้าส่วนราชการ 
(อธิบดี หรือ รองอธิบดีที่ปฏิบัติราชการ
แทน) 
 
เอกสารส่ง : โดยกรม Scan ส่งทาง 
e-less ให้ สพจ.และจัดส่งต้นฉบับให้
จังหวัดด้วย  

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายนอก (ครุฑ) 
เรียน : ปลัดกระทรวงพาณิชย์/อธิบดี  
เพ่ือด าเนินการ หรือ  
มอบ สป./กรม ด าเนนิการ  
 
 
 
ผู้ลงนาม : หัวหน้าส่วนจังหวดั 
(ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่ปฏิบัติราชการแทน) 
 
เอกสารส่ง : โดย สพจ. Scan ส่งทาง 
e-less ให้ กรม และจัดส่งต้นฉบับให้
กรมด้วย  
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ประเภทหนังสือ การแจ้งจากกรม/ผู้ลงนาม การตอบกลับของ พณจ. 

2.หนังสือประสานงาน/ขอความร่วมมือ  คือหนังสือที่มีลักษณะขอความร่วมมือในการด าเนินงานที่กรมได้เห็นชอบ 
แนวทางการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

2.1 หนังสือมีลักษณะเป็นการแจ้งให้พาณิชย์
จังหวัดด าเนินการตามภารกิจที่เป็นประจ าเร่งด่วน
จากกรม เช่น การออกตรวจสต๊อกสินค้าเกษตร 
ไซโล ห้องเย็น การติดตามภาวะราคาสินค้าอุปโภค
บริโภคในช่วงเทศกาล การติดตามภาวะการค้า
ชายแดนในช่วงสถานการณ์พิเศษ การด าเนินการ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการในพ้ืนที่ การจัดสรร
งบประมาณ การขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม/
สัมมนา หรือเป็นการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจากหนังสือ
สั่งการ ฯลฯ 

ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายละเอียดหน่วยงานระดับ 
ส านัก/กอง ที่ประสานงานโดยตรงพร้อมเบอร์โทร 
ผู้ประสานงานและช่องทางการจัดส่งให้ชัดเจน 
เ พ่ื อ ให้ ส านั ก ง านพาณิ ชย์ จั งหวั ดสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติม และจัดส่งรายละเอียดตาม
ช่องทางที่ก าหนด (หากเป็นการบันทึกข้อมูลผ่าน
ระบบ สพจ. จะแจ้งข้อมูลผ่านระบบสารบรรณด้วย
อีกช่องทาง) 

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายใน 
(บันทึกข้อความ) 
เรียน : พาณิชย์จังหวัด 
ส าเนา : ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ผู้ลงนาม : หัวหน้าส่วนราชการ  
(อธิบดี หรือ รองอธิบดีที่ปฏิบัติ
ราชการแทน) 
เอกสารส่ง : โดยกรม Scan  
ส่งทาง e-less ให้ สพจ.  

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายใน 
(บันทึกข้อความ) 
เรียน : อธิบดีกรม 
ส าเนา : ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ผู้ลงนาม : พาณิชย์จังหวัด 
เอกสารส่ง : โดย สพจ. Scan  
ส่งทาง e-less ให้กรม 

    2.2 หนังสือที่มีลักษณะแจ้งเพื่อทราบในเรื่องท่ี
กรมได้เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานแล้ว หรือมี
แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแล้ว เช่น การ
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมงานตามที่
เคยมีแนวทางก าหนด การส่งประกาศเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งนายทะเบียน การส่งผลการศึกษา เป็นต้น 

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายใน 
(บันทึกข้อความ) 
เรียน : ผอ.กบภ. 
ผู้ลงนาม : ผู้อ านวยการ ส านัก/กอง 
เอกสารส่ง : โดยกรม Scan  
ส่งทาง e-less ให้ กบภ. 

*กรณีที่ สพจ. มีข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น 
รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายใน 
(บันทึกข้อความ) 
เรียน : ผอ.กบภ. 
ผู้ลงนาม : พาณิชย์จังหวัด 
เอกสารส่ง : โดย สพจ. Scan  
ส่งทาง e-less ให้ กบภ. (เพ่ือแจ้ง
กรมต่อไป) 

     2.3 หนังสือที่มีลักษณะระยะเวลาด าเนินงาน
ที่ชัดเจน ตามระเบียบ เช่น เรื่องร้องเรียนสายด่วน
ต่างๆ การสรุปผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมา
บริการ ฯลฯ 

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายใน 
(บันทึกข้อความ) 
เรียน : ผอ.กบภ. 
ผู้ลงนาม : ผู้อ านวยการ ส านัก/กอง 
เอกสารส่ง : โดยกรม Scan  
ส่งทาง e-less ให้ กบภ. 

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายใน 
(บันทึกข้อความ) 
เรียน : : ผอ.กบภ. 
ผู้ลงนาม : พาณิชย์จังหวัด 
เอกสารส่ง : โดยสพจ. Scan  
ส่งทาง e-less ให้ กบภ. 
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ประเภทหนังสือ การแจ้งจากกรม/ผู้ลงนาม การตอบกลับของ พณจ. 

3.หนังสือตราประทับ คือ กรณีการประสานงานที่
ไม่ใช่เรื่องส าคัญ เช่น การส่งส าเนาหนังสือ การส่ง
แบบฟอร์ม/คู่มือ การส่งสื่อประชาสัมพันธ์/ 
แผ่นพับ/สิ่งของ/วารสาร เป็นต้น 

รูปแบบหนังสือ : หนังสือตราประทับ 
เรียน : พาณิชย์จังหวัด 
ส าเนา :  ผอ.กบภ.  
ผู้ลงนาม : ตราประทับตามระเบียบสารบรรณ 
เอกสารส่ง : โดยกรม Scan ส่งทาง e-less 
ของ สพจ. และส าเนาในระบบให้ กบภ. 
โดยหากมีสิ่งของจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แนบ
ส าเนาหนังสือตราประทับด้วย 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือสั่งการ  หนังสือประสานงาน/ขอความร่วมมอื  หนังสอืตราประทับ 

รูปแบบ : หนังสือภายนอก (ครุฑ) รูปแบบ : หนังสือภายใน (บันทึก) รูปแบบ : หนังสือตราประทับ 

ลักษณะ : เป็นข้อสั่งการที่เกี่ยวกับจังหวัด หรือ
ให้จังหวัดด าเนินการตามมาตรการ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อก าหนดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน ซึ่งอาจเป็นการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล หรือ อ านาจหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับกรม เป็น
ต้น ซึ่งอาจแบ่งประเภทได้ ดังนี้ 
    - การสั่งการตามพรบ. กฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
    - การสั่งการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง 
หรือกรมมีการสั่งการเป็นกรณีพิเศษ 

ลักษณะ : เป็นขอความร่วมมือในการด าเนินงานที่กรม
ได้เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดย
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี ้

 ให้พาณิชย์จังหวัดด าเนินการตามภารกิจที่เป็น
ประจ าเร่งด่วนจากกรม  
เรียน : พาณิชย์จังหวัด ส าเนา ปลัดกระทรวงฯ 
ลงนาม : อธิบดีหรือรองอธิบดีที่ปฏิบัติราชการแทน 

 แจ้งเพ่ือทราบในเร่ืองท่ีเห็นชอบแนวทางการ
ด าเนินงานแล้วฯ 
เรียน : ผอ.กบภ. 
ลงนาม : ผอ.ส านัก/กอง 

 หนังสือที่มลีักษณะระยะเวลาด าเนินงานที่
ชัดเจน ตามระเบียบ  
เรียน : ผอ.กบภ. 
ลงนาม : ผอ.ส านัก/กอง 
 

ลักษณะ : กรณีการประสานงานที่
ไม่ใช่เรื่องส าคัญ เช่น การส่งส าเนา
หนังสือ  การส่งแบบฟอร์ม/คู่มือ 
การส่งสื่อประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ/
สิ่งของ/วารสาร เป็นต้น 

การลงนาม:  
เรียน ผวจ. ส าเนา ปลัดกระทรวงฯ 
ผู้ลงนาม : อธิบดีหรือรองอธิบดีที่ปฏบิัติราชการแทน 

จัดส่ง : กรมส่ง e-less ให้ สพจ. พร้อมส่งต้นฉบับ* จัดส่ง : กรมส่ง e-less ให้ สพจ./กบภ. แล้วแต่กรณี  จัดส่ง : กรมส่ง e-less ให้ สพจ. 

การลงนาม:  
เรียน พณจ. ส าเนา กบภ. 
ผู้ลงนาม : ตราประทับตามระเบียบ
สารบรรณ 

*หากมีการ สั่งการ/มอบหมายให้ สพจ.ด าเนินการ ขอให้แจ้งหน่วยงานระดับ ส านัก/กอง ที่ประสานงานโดยตรงพร้อม
เบอร์โทรผู้ประสานงานและช่องทางการจัดส่งให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 
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2. แนวทางการด าเนินการศูนย์ข้อมูลกลางส านักงานพาณิชย์จังหวัด (opswarehouses)  
  เพ่ือเป็นการบูรณาการในการจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลของส านักงานพาณิชย์จังหวัด (สพจ.) ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ได้พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางส านักงานพาณิชย์จังหวัด  (http://opswarehouses.moc.go.th) เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการสนับสนุนภารกิจงานของส่วนภูมิภาคและส่วนกลางในการจัดเก็บข้อมูลและผลการด าเนินงานต่างๆ จาก 
สพจ. และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานระดับกรมเพ่ือให้ สพจ. สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ร่วมกัน  

  ระบบศูนย์ข้อมูลกลางส านักงานพาณิชย์จังหวัด (opswarehouses) คือ ระบบสารสนเทศที่ใช้รวบรวมข้อมูล 
จาก สพจ. เพ่ือน ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ได้เริ่มพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2560 โดยในระยะแรกมีข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลสินค้าเกษตร (การผลิต ความต้องการ ราคาสถานการณ์) 
เป็นต้น โดย กบภ. ร่วมกับ ศทส. ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินการโดยย่อ ดังนี้ 

ระบบศูนย์ข้อมูลกลางส านักงานพาณิชย์จังหวัด (opswarehouses) 

ล าดับ การปฏิบัติงาน รายละเอียด หมายเหตุ 
1 ช่องทางการเข้าสู่ระบบ http://opswarehouse.moc.go.th Login โดยใช้ User ของแต่ละ

จังหวัด 
2 กลุ่มงานหลักในการน า

ข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ 
กลุ่ม ยผ. โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
จังหวัดตามภารกิจการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การค้า เพ่ือการพัฒนาด้านการค้าและระบบเตือน
ภัยของจังหวัดและจัดวางระบบงานและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงานและ
โครงการของหน่วยงานในสังกัด สพจ. 

ในอนาคตหากข้อมูลมีปริมาณมาก
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม หรือตามการสั่งการของ 
พาณิชย์จังหวัดเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3 กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานหลักที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ สพจ. ได้แก่กลุ่ม ยผ. กศ. สธ. 
ทอ. และบท. โดยรายงานผลการติดตาม การ
ด าเนินงาน ให้ กลุ่ม ยผ. เพื่อน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

 

4 ชุดข้อมูลท่ีต้องรายงาน สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด 
ด้านการผลิต/ความต้องการ/ราคา/สถานการณ์ 
 

หากมีการเพ่ิมชุดข้อมูลในอนาคต
จะได้มีการแจ้งรายเอียดเพ่ิมเติม
ต่อไป 

5 เจ้าหน้าที่ กบภ. ในการ
ติดตามประสานงาน 

1.นายจารุตร สมวงศ์  
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
โทร #9 6902 
2.นายทรงพล สังข์รุ่ง  
นักวิชาการพาณิชย์ 
โทร #9 6928 
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ภาพแสดงแนวทางการการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลกลางส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
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3. รายงานประจ าท่ีส่วนกลางมอบหมายให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดรายงาน 
 ส านักงานพาณิชยจังหวัดเป็นหน่วยงานผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ในพ้ืนที่ ซึ่งกรมมีการมอบหมายให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัด (สพจ.) ด าเนินการและรายงานผล
การปฏิบัติงาน รวมถึงรายงานข้อมูลต่างๆ โดยก าหนดให้จัดท ารายงาน (ประจ า) ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล เป็นต้น  และมีระยะเวลาก าหนดให้รายงานเป็นประจ าวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 
หรือรายไตรมาส โดย สพจ. มีกลุ่มงานที่รับผิดชอบภารกิจและจัดท าข้อมูลการรายงาน มีผู้ปฏิบัติอยู่ในหลายกลุ่มงาน  

เพ่ือให้การติดตามรายงานในส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  
ที่รายงานโดย สพจ. มาใช้ประมวลผลเพื่อสนับสนุนการด าเนินการของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันในทุกหน่วยงาน รวมถึง สพจ.
ทั้ง 76 จังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรมต่างๆ ในการจัดระบบรายงานรวบรวม
แบบฟอร์ม ก าหนดระยะเวลา และช่องทางการรายงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ในการประสานงานส าหรับให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
แบบฟอร์มและวิธีการจัดท ารายงานประจ าของ สพจ. ที่จดัส่งให้กับส่วนกลาง 

 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการในส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างบูรณาการ และทุกหน่วยงานสามารถตรวจสอบ และน าข้อมูล
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในทุกหน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้น าเอาระบบงานศูนย์ข้อมูลกลางส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดที่ได้พัฒนาขึ้นมาสนับสนุนการรายงานและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของภูมิภาคกับส่วนกลางและกรม
ต่างๆ และใช้ในการติดตามการรายงานของ สพจ. 76 จังหวัด  ซึ่งจากการร่วมประชุมระหว่างหน่วยงานในระดับกรม กบภ. 
ได้รวบรวมประเภทรายงาน ช่องทางการจัดส่ง และก าหนดส่งรายงานประจ าที่มอบหมายให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดจัดท า
และรายงาน ดังนี้   

 โดย กบภ. จะมีการติดตามรายงานและแจ้งเตือนส านักงานพาณิชย์จังหวัดผ่านทาง กลุ่มงานที่ปฏิบัติงานโดยตรง 
หากไม่สามารถติดต่อได้จะประสานงานไปยังกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน (ยผ.) เพ่ือแจ้งเตือนให้กับกลุ่มงาน หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลผ่านทางช่องทางที่ก าหนด โดยมีแผนภูมิกระบวนการในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
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ตารางสรุปรายงานประจ าที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดต้องจัดท ารายงานให้กับส่วนกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 สรุปจ านวนรายงานประจ าที่ส่วนกลางมอบหมายส านักงานพาณิชย์จังหวัด ด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 รวม 64 เรื่อง โดยสามารถจ าแนกตามหน่วยงานได้ดังนี้ 
   (1) ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  (สป.)  จ านวน  27  เรื่อง   

(2) กรมการค้าภายใน   (คน.)  จ านวน  21  เรื่อง  
   (3) กรมการค้าต่างประเทศ  (คต.)  จ านวน    1  เรื่อง  
   (4) กรมทรัพย์สินทางปัญญา  (ทป.)  จ านวน    5  เรื่อง   
   (5) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  (พค.)  จ านวน    4  เรื่อง   
   (6) ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)  จ านวน    6  เรื่อง 
 

3.2 ตารางสรุปรายละเอียดการรายงาน เพ่ือให้การด าเนินการรายงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กบภ.  
ได้ด าเนินการสรุปเรื่องที่หน่วยงานส่วนกลางมอบหมายให้ส านักงานพาณิชย์จัดท ารายงานเป็นประจ า พร้อมก าหนดระยะเวลา 
ในการจัดส่ง  ช่องทางการจัดส่ง และตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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ที ่
กอง/กรมที่ใช้
ข้อมูล และ 

ผู้ประสานงาน 
ชื่อรายงาน 

ก าหนดการส่ง
รายงาน 

ช่องทางการรายงาน 
สพจ. 

ที่รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

 
หมายเหตุ 

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
1 กบภ. (ยผ.) 

สป. 
 

น.ส.กุสุมา  
สิทธิวงษ ์
#9 6941 

รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
กองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร 
ตามแบบ บท.03 

รายเดือน 
(ทุกวันที่ 10) 

ระบบสารบัญอเิล็กทรอนิกส์ 
https://www.e-less.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 

(กศ./ยผ.) 

ภาคผนวก 
ops 01/2564 

2 กบภ. (ยผ.) 
สป. 

 
น.ส.กุสุมา  
สิทธิวงษ ์
#9 6941 

รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
กองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร 
ตามแบบ บท.04 

เม่ือสิ้นสุด
โครงการ 

ระบบสารบัญอเิล็กทรอนิกส์ 
https://www.e-less.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 

(กศ./ยผ.) 

ภาคผนวก 
ops 02/2564 

3 กบภ. (ยผ.) 
สป. 

 
น.ส.กุสุมา  
สิทธิวงษ ์
#9 6941 

รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
กองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร 
ตามแบบ สงป.366 

รายไตรมาส 
(ภายในวันที่ 10 
ของเดือน
สุดท้ายในแต่ละ
ไตรมาส) 

ระบบสารบัญอเิล็กทรอนิกส์ 
https://www.e-less.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 

(กศ./ยผ.) 

ภาคผนวก 
ops 03/2564 

4 กบภ. (ยผ.) 
สป. 

 
น.ส.กุสุมา  
สิทธิวงษ ์
#9 6942 
นางอลิษา 
บรรดาศักดิ์ 

(กยผ.)  
#9 6525 

รายงานผลการ
ด าเนินแผนงาน
โครงการ และ  
สงป. 301 

รายเดือน  
(ทุกวันที่ 5) 

ระบบติดตามประเมินผล
http://evaluate.regi.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ยผ.) 

ภาคผนวก 
ops 04/2564 

5 กบภ. (ยผ.) 
สป. 

 
นายพงศธร  
โพธิ์แก้ว 
#9 7011 

รายงานตามตัวชี้วัด
ผลงานส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด  

ภายในสัปดาห์
แรกหลงัสิ้นสุด
รอบการ
ประเมิน  
(รอบที่ 1  
สิ้นสุด 31 มี.ค. 
รอบที่ 2  
สิ้นสุด 30 ก.ย.) 

ระบบติดตามประเมินผล
http://evaluate.regi.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ยผ.) 

ภาคผนวก 
ops 05/2564 
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ที ่
กอง/กรมที่ใช้
ข้อมูล และ 

ผู้ประสานงาน 
ชื่อรายงาน 

ก าหนดการส่ง
รายงาน 

ช่องทางการรายงาน 
สพจ. 

ที่รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

 
หมายเหตุ 

6 กบภ. (พภ.) 
สป. 

 
นายจารุตร  

สมวงศ ์
#9 6902 

นายทรงพล 
สังข์รุ่ง 

#9 6928 
น.ส.ขวัญใจ 

พรมยศ 
#9 6928 

ข้อมูลเศรษฐกิจ
การค้าจังหวัด 
(Factsheet) 

รายเดือน  
(ทุกวันที่ 15) 

ระบบเว็บไซต์ส านักงานพาณิชยจั์งหวัด 
76 จังหวัด 
https://pcoc.moc.go.th:8080 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ยผ.) 

ภาคผนวก 
ops 06/2564 

7 ข้อมูลจังหวัด 
(Profile จังหวัด) 

รายเดือน 
(ทุกวันที่ 15) 

ระบบเว็บไซต์ส านักงานพาณิชยจั์งหวัด 
76 จังหวัด 
https://pcoc.moc.go.th:8080 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ยผ.) 

ภาคผนวก 
ops 07/2564 

8 สรุปภาวะเศรษฐกิจ
การค้าจังหวัดราย
ไตรมาส 

รายไตรมาส 
(ภายในวันที่ 15) 

ระบบเว็บไซต์ส านักงานพาณิชยจั์งหวัด 
76 จังหวัด 
https://pcoc.moc.go.th:8080 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ยผ.) 

ภาคผนวก 
ops 08/2564 

9 ปรับปรุงเวบ็ไซต์ 
สพจ. และปฏิทิน
กิจกรรม 

รายวัน ระบบเว็บไซต์ส านักงานพาณิชยจั์งหวัด 
76 จังหวัด 
https://pcoc.moc.go.th:8080 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ยผ.) 

 

10 บริการข่าวตลาด 
รายสัปดาห์ 

รายสัปดาห์ 
(ทุกวันพธุ) 

ระบบเว็บไซต์ส านักงานพาณิชยจั์งหวัด 
76 จังหวัด 
https://pcoc.moc.go.th:8080 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ยผ.) 

 

11 กบภ. (พภ.) 
สป. 

 
น.ส. 

อิงค์สนิษฐา 
ผดุงศิลป ์
#9 6464 

สรุปผลความ 
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการของ
ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด 

รายเดือน 
(ทุกวันที่ 5  
ของเดือนถัดไป) 

http://mocsurvey.moc.go.th/kbps
urvey/login.php 

สพจ. 76 
จังหวัด 

(ยผ./ทอ.) 

ภาคผนวก 
ops 11/2564 

12 กบภ. (พภ.) 
สป. 

นายทรงพล 
สังข์รุ่ง 

#9 6928 

การรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อเรื่อง
ร้องเรียนรอ้งทุกข ์
 

รายเดือน 
(ทุกวันที่ 5) 

ระบบสารบัญอเิล็กทรอนิกส์ 
https://www.e-less.moc.go.th 
 
ทั้งนี้ ไม่รวมกบัเรือ่งร้องเรียนทีไ่ดบ้ันทึก
ในระบบงานของ 1569 

สพจ. 76 
จังหวัด 

(กศ./ยผ.) 

ภาคผนวก 
ops 12/2564 

13 กบภ. (พภ.) 
สป. 

 
นายทรงพล 

สังข์รุ่ง 
#9 6928 

รายงานผลการ
ด าเนินงานการ
บริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม 

รายไตรมาส ระบบสารบัญอเิล็กทรอนิกส์ 
https://www.e-less.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ยผ.) 

ภาคผนวก 
ops 13/2564 

http://mocsurvey.moc.go.th/kbpsurvey/login.php
http://mocsurvey.moc.go.th/kbpsurvey/login.php
https://www.e-less.moc.go.th/
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ที ่
กอง/กรมที่ใช้
ข้อมูล และ 

ผู้ประสานงาน 
ชื่อรายงาน 

ก าหนดการส่ง
รายงาน 

ช่องทางการรายงาน 
สพจ. 

ที่รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

 
หมายเหตุ 

14 กบภ. (พภ.) 
สป. 

 
น.ส.จีราภา 
เทพเวท ี
#9 6463 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ความโปรง่ใสและ
ตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของ
หน่วยงานภาครฐั 

รายไตรมาส ระบบสารบัญอเิล็กทรอนิกส์ 
https://www.e-less.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ยผ.) 

ภาคผนวก 
ops 14/2564 

15 กบภ. (ศก.1) 
สป. 

 
น.ส. 

ภัตราภรณ์  
แซ่เหงี่ยว 
#9 7008 

สรุปภาวะการค้า
ชายแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

รายเดือน ระบบสารบัญอเิล็กทรอนิกส์ 
https://www.e-less.moc.go.th และ
ผ่านช่องทางอเีมล 

สพจ. ที่มี
ชายแดน  

31 จังหวัด 
(ยผ./สธ.) 

 

16 กบภ. (ศก.1) 
สป. 

 
น.ส.ภัตราภรณ์ 

แซ่เหงี่ยว 
#9 7008 

รายงานราคาและ
สถานการณ์สินค้า
เกษตรที่ส าคัญ
รายวัน (ศก.1-10) 

รายวัน (ยกเว้น
วันหยุดราชการ) 

https://agri.dit.go.th  
(ดึงข้อมูลจาก ระบบของ คน.) และ
สถานการณ์ผ่านจนท.กบภ.  

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ยผ.) 

 

17 กบภ. (ศก.1) 
สป. 

 
นายระพี ศิวิลัย  

#9 7012 

การเตรียมความ
พร้อมการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร
และผลไม้  

ช่วงฤดกูาลของ
ผลผลิต  
(ก่อนผลผลิต
ออกล่วงหน้า  
1 เดือน)  

ระบบสารบัญอเิล็กทรอนิกส์ 
https://www.e-less.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 

(กศ./สธ.) 

 

https://agri.dit.go.th/
https://agri.dit.go.th/
https://agri.dit.go.th/
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ที ่
กอง/กรมที่ใช้
ข้อมูล และ 

ผู้ประสานงาน 
ชื่อรายงาน 

ก าหนดการส่ง
รายงาน 

ช่องทางการรายงาน 
สพจ. 

ที่รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

 
หมายเหตุ 

18 กบภ. (ศก.1) 
สป. 

 
น.ส.สมหมาย 

น่วมภักดี 
(ข้าว/พืชหวั/

ผลไม้ภาคเหนือ) 
#9 6462 

น.ส.รินทร์พิชา 
ศรีจันทร ์

(ข้าวโพด/ผลไม้
ภาคตะวันออก) 

#9 6465 
ว่าที่ร้อยตร ี
ฐิวาณฬฒ์  
คงประสม 

(ปาล์ม/ผลไม้
ภาคใต้) 

#9 6465 
นางอมรศิริ  

บัวเงิน 
 (มัน/ยาง/
สับปะรด) 
#9 6465 

การเชื่อมโยง/การ
เตรียมแผนรองรับ
ในการบริหาร
จัดการสินค้า
เกษตร/ผลไม้ ที่จะ
ออกสู่ตลาด โดย
จังหวัดแหล่งผลิต
จะมีแผนการจัดการ
กระจายออกนอก
แหล่งผลิตอย่างไร  

ช่วงฤดกูาล ระบบสารบัญอเิล็กทรอนิกส์ 
https://www.e-less.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 

(กศ./สธ.) 

 

19 กบภ. (ศก.2) 
สป. 

 
นายยอด  
แสงศร ี

#9 6903 

รายงานผลการ
ประชุมคณะท างาน
ด้านการตลาด
ระดับจังหวัด  
(เซลล์แมนจังหวัด) 

รายเดือน 
(ภายในวันที่ 5 
ของเดือนถัดไป) 

ระบบสารบัญอเิล็กทรอนิกส์ 
https://www.e-less.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 

(สธ./ยผ.) 

ภาคผนวก 
ops 19/2564 

20 กบภ. (ศก.2) 
สป. 

 
นางพิมพ์พิศา 
ถิรธรรมสาร 
#9 6477 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการร่วมค้าเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน  

รายเดือน 
(ภายในวันที่ 1 
ของเดือนถัดไป) 

ระบบศูนย์ขอ้มูลกลางส านักงานพาณิชย์
จังหวัด 
http://opswarehouses.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 

(สธ./กศ.) 

ภาคผนวก 
ops 20/2564 
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ที ่
กอง/กรมที่ใช้
ข้อมูล และ 

ผู้ประสานงาน 
ชื่อรายงาน 

ก าหนดการส่ง
รายงาน 

ช่องทางการรายงาน 
สพจ. 

ที่รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

 
หมายเหตุ 

21 กบภ. (ศก.2) 
สป. 

 
นายยอด  
แสงศร ี

#9 6903 

รายงานความ
คืบหน้าการขอ
ค าปรึกษาแนะน า
ด้านการจด
ทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัท 

รายเดือน 
(ภายในสัปดาห์
แรกของเดือน
ถัดไป) 

ระบบศูนย์ขอ้มูลกลางส านักงานพาณิชย์
จังหวัด 
http://opswarehouses.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ทอ.) 

ภาคผนวก 
ops 21/2564 

22 กบภ.  
(ศก.1 / ศก. 2) 

สป. 

งานนโยบาย/สั่งการ 
เร่งด่วน/เฉพาะกิจ 
ของกระทรวงฯ เช่น 
สถานการณ์เปิด-ปิด 
ด่านชายแดน  
สรุปราคาและ
สถานการณ์ปาล์ม
น้ ามัน/หน้ากาก
อนามัย/สุกร เป็นต้น 

    สพจ. 76 
จังหวัด 

(กศ./ยผ.) 

 

23 กบบ. 
สป. 

น.ส.นนัทิกร 
อิสระวิทยะชัย 

#9 6533 

รายงานงบเดือน 
วันรับราชการของ
ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
และลูกจ้างประจ า 

รายเดือน ระบบสารบัญอเิล็กทรอนิกส์ 
https://www.e-less.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 

(บท./ยผ.) 

ภาคผนวก 
ops 23/2564 

24 กก. 
สป. 

น.ส.จาริณีย์ 
เพชรเล็ก 
#9 6318 

นางดวงจันทร์ 
ศรีจรูญสิทธิ์  
#9 6309 

รายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม
จิตอาสาของ
ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด 

รายเดือน 
(ภายในวันที่ 5 
ของเดือนถัดไป) 

ระบบสารบัญอเิล็กทรอนิกส์ 
https://www.e-less.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 

(บท./ยผ.) 

ภาคผนวก 
ops 24/2564 

25 กตร. 
สป. 

 
น.ส.วินันต์วสา 
ชุ่มหมื่นไวย 
#9 6630 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
ประเด็นการตรวจ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ  

ปีละ 2 ครั้ง  ระบบสารบัญอเิล็กทรอนิกส์ 
https://www.e-less.moc.go.th /  
E-mail 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ยผ.) 

ภาคผนวก 
ops 25/2564 
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ที ่
กอง/กรมที่ใช้
ข้อมูล และ 

ผู้ประสานงาน 
ชื่อรายงาน 

ก าหนดการส่ง
รายงาน 

ช่องทางการรายงาน 
สพจ. 

ที่รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

 
หมายเหตุ 

26 ศปท. 
สป. 

น.ส.นนัธิตา  
พักพินิจ 
#9 6216 

รายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกบั
กระบวนงานที่อาจ
เกิดการขัดแย้งกัน
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมหรอื
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (Conflict of 
interests : COI) 

รายไตรมาส ระบบสารบัญอเิล็กทรอนิกส์ 
https://www.e-less.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 

(ยผ./บท.) 

ภาคผนวก 
ops 26/2564 

27 ศปท. 
สป. 

 
น.ส.นนัธิตา  

พักพินิจ 
#9 6216 

การประเมิน
ส านักงานพาณิชย์
คุณธรรม 

รอบ 6 เดือน ระบบสารบัญอเิล็กทรอนิกส์ 
https://www.e-less.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ยผ.) 

ภาคผนวก 
ops 27/2564 

กรมการค้าภายใน 
28 กองบริหาร

มาตรการลดค่า
ครองชีพ (มช.) 

/ คน. 
ด้านแบบฟอร์ม 

นายวีระพล  
นิติพจน์ 

โทร. 6227 

การรับสมัคร/แกไ้ข
ข้อมูลร้านอาหาร 
ธงฟ้า 

เม่ือมีการ
สมัคร/แกไ้ข
ข้อมูล 

ผ่านระบบสารสนเทศ 
https://blueflag.dit.go.th/backoffic
e/Admin/MainNoonidUI.aspx 

สพจ. 76 
จังหวัด 

(กศ./สธ.) 

ภาคผนวก 
DIT 1,2 

29 กองบริหาร
มาตรการลดค่า
ครองชีพ (มช.) 

/ คน. 
ด้านแบบฟอร์ม 
น.ส. ภัทธิดา 

ไชยวงศ ์
โทร. 5638 

รายงานผลการจัด
งาน ธงฟ้าราคา
ประหยัดในส่วน
ภูมิภาค 

หลังการจัดงาน 
ภายใน 2 วัน 

ผ่านระบบสารสนเทศ 
https://blueflag.dit.go.th/backoffic
e/Report/Obe 
SummaryBudget.aspx?MenuID.61 

สพจ. 76 
จังหวัด 

(กศ./สธ.) 

ภาคผนวก 
DIT 1,2 
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ที ่
กอง/กรมที่ใช้
ข้อมูล และ 

ผู้ประสานงาน 
ชื่อรายงาน 

ก าหนดการส่ง
รายงาน 

ช่องทางการรายงาน 
สพจ. 

ที่รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

 
หมายเหตุ 

30 กองบริหาร
มาตรการลดค่า
ครองชีพ (มช.) 

/ คน. 
ด้านแบบฟอร์ม 
น.ส. นภาลัย 
โกมลเมนะ 
โทร. 5634 

การรับสมัคร/
ปรับปรุง แกไ้ข
ข้อมูลร้านค้าธงฟ้า
พัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

เม่ือมีการ
สมัคร/แกไ้ข
ข้อมูล 

ผ่านระบบสารสนเทศ 
กรณี walk in 
http://provincerport.moc.go.th/Ac
count/Login?aspxerrorpath=/defa
ult.aspx 
กรณี OSS 
http://shopextra.moc.go.th/Accou
nt/login?aspxerrorpath=/default 

สพจ. 76 
จังหวัด 

(กศ./สธ.) 

ภาคผนวก 
DIT 3 

31 กองจัดระบบ
ราคาและ

ประมาณสินค้า 
(รป.) / คน. 

ผู้ประสานระบบ
ฐานข้อมูล  
น.ส.ปริสา  
มีเถื่อน      

โทร 5592 
น.ส.เกณกิา 
อินทขันติ   
โทร 5641 

ผู้ประสานระบบ
สารสนเทศ 

ว่าที่ ร.ต.นพกร 
วรฉัตร   

โทร 5574 
นายชัยวุฒิ 

สมัครเขตร์การณ ์
โทร 5577 

ระบบฐานขอ้มูล
ราคาและโครงสร้าง
ต้นทุนฯ (ระบบ
ราคาสินค้าอุปโภค
บริโภค) 

- รายสัปดาห์  
70 รายการ 
(ทุกวันศุกร์) 
- รายเดือน 
101 รายการ 

ผ่านระบบสารสนเทศ
http://203.148.172.60/cons_price/
ui/ui.php  
 
จังหวัดที่ต้องรายงาน 
- สก.4  จ านวน 22 จังหวัด 
- สก.5  จ านวน  8 จังหวัด 
- ขสก.8  จ านวน 21 จังหวัด 
- สก.10 จ านวน 76 จังหวัด 

สพจ. 76 
จังหวัด 

(กศ./ยผ.) 

ภาคผนวก 
DIT 4 

32 กองส่งเสริม
การค้าสินค้า

เกษตร 1 
 (กษ. 1) / คน. 

 
ด้านแบบฟอร์ม 

บุศรินทร์   
วิมุตเศรษฐ ์
โทร. 5724 

ระบบ
ประชาสัมพันธ์
สินค้าเกษตรผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
* กลุ่มรายงาน  
สก. 1 - 10 

รายงานทุกวัน /
ตามฤดูกาล   
- สก.4  (ลิ้นจี่ 
สับปะรด 
ทุเรียน เงาะ 
มังคุด ลองกอง 
ฯลฯ) 
- สก.5  (ล าไย) 
 
- สก.8 
(กระเทียม 
หอมแดง 

ผ่านระบบสารสนเทศ 
https://agri.dit.go.th:8443/#/login 

(กศ.) 
 

สพจ. 22 
จังหวัด 

 
 
 

สพจ. 8 
จังหวัด 

สพจ. 21 
จังหวัด 

 

ภาคผนวก 
DIT 5 



- 18 - 

ที ่
กอง/กรมที่ใช้
ข้อมูล และ 

ผู้ประสานงาน 
ชื่อรายงาน 

ก าหนดการส่ง
รายงาน 

ช่องทางการรายงาน 
สพจ. 

ที่รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

 
หมายเหตุ 

หอมหัวใหญ่ 
และกาแฟ 
ฯลฯ) 
รายสัปดาห์ / 
ทุกวันพธุ 
- สก.10 (สุกร 
ไก่ ไข่ และโค
เนื้อ ฯลฯ) 

 
 
 
 
 

สพจ. 76 
จังหวัด 

33 กองสินค้า
เกษตร 2  

(กษ. 2) / คน. 
 

ด้านแบบฟอร์ม
และด้านระบบ

สารสนเทศ 
นายวัลลภ 

ปินตา 
โทร 5898 

รายงานการแจ้ง
ปริมาณข้าวใน
ครอบครองของ
ผู้ประกอบการ 
ค้าข้าว 

รายเดือน ผ่านระบบสารสนเทศ 
https://ricetrade.dit.go.th/ricetrad
e/Default.aspx 
และเอกสาร 

สพจ. 76 
จังหวัด 

(กศ./ทอ.) 

ภาคผนวก 
DIT 6 

34 กองสินค้า
เกษตร 2  

(กษ. 2) / คน. 
 

ด้านแบบฟอร์ม  
นางสาวมัญชรี 
พงศ์เศรษฐ์กุล 

โทร 5898 

รายงานการจัดเก็บ
รายได้
ค่าธรรมเนียมตาม 
พ.ร.บ.ค้าข้าว  
พ.ศ. 2489 

รายปี เอกสาร สพจ. 76 
จังหวัด 

(ทอ./กศ.) 

ภาคผนวก 
DIT 7 

35 กองสินค้า
เกษตร 2  

(กษ. 2) / คน. 
 

ด้านแบบฟอร์ม 
นายสิทธิชัย 
เนียมแตง 
โทร 5718 

รายงานผลการแจ้ง
ราคา ปริมาณ 
สถานทีเ่ก็บ และ 
ราคากากดีดีจีเอสที่
ใช้เปน็วัตถุดิบอาหาร
สัตว์ ซ่ึงน าเข้าจาก
ต่างประเทศ 
(แบบ กดส. 01 – 03) 

เดือนละครัง้ เอกสาร สพจ. 76 
จังหวัด 
(กศ.) 

ภาคผนวก 
DIT 8 



- 19 - 

ที ่
กอง/กรมที่ใช้
ข้อมูล และ 

ผู้ประสานงาน 
ชื่อรายงาน 

ก าหนดการส่ง
รายงาน 

ช่องทางการรายงาน 
สพจ. 

ที่รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

 
หมายเหตุ 

36 กองสินค้า
เกษตร 2  

(กษ. 2) / คน. 
 

ด้านแบบฟอร์ม 
นายสิทธิชัย 
เนียมแตง 
โทร 5718 

รายงานผลการแจ้ง
ราคา ปริมาณ 
สถานทีเ่ก็บ และ
บัญชีคุมสนิค้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
(แบบ ขพ. 01 – 02) 

เดือนละครัง้ เอกสาร สพจ. 48 
จังหวัด 
(กศ.) 

ภาคผนวก 
DIT 9 

37 กองสินค้า
เกษตร 2  

(กษ. 2) / คน. 
 

ด้านแบบฟอร์ม 
นายสิทธิชัย 
เนียมแตง 
โทร 5718 

รายงานผลการแจ้ง
ปริมาณ สถานที่
เก็บ แผนการน าเข้า
และราคาข้าว
บาร์เลย์ที่ใช้เป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์
ซ่ึงน าเข้าจาก
ต่างประเทศ 
(แบบ บล. 01 - 03) 

เดือนละครัง้ เอกสาร สพจ. 76 
จังหวัด 
(กศ.) 

ภาคผนวก 
DIT 10 

38 กองสินค้า
เกษตร 2  

(กษ. 2) / คน. 
 

ด้านแบบฟอร์ม 
นายสิทธิชัย 
เนียมแตง 
โทร 5718 

รายงานผลการแจ้ง
ราคา ปริมาณ 
สถานที่เก็บ และ
บัญชีคุมสินค้ามัน
เส้น (แบบ มส. 01) 

เดือนละครัง้ เอกสาร สพจ. 51 
จังหวัด 
(กศ.) 

ภาคผนวก 
DIT 11 

39 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
(ทส.) / คน. 

 
ด้านระบบ
สารสนเทศ 
นายอภิชัย 

เพียรพาณิชย ์
โทร. 5584 

 
 
 

ระบบก ากับดแูล
และบริหารจัดการ
สินค้าข้าว 

รายวัน ผ่านระบบสารสนเทศ 
http://agridata.dit.go.th/rices/login
.php 
 
 

(1) นาปี 
42-43 
จังหวัด 
(2) นาปรัง 
29 จังหวัด 

(กศ.) 

ภาคผนวก 
DIT 12 

 
- นาปี 62/63 
เดือน ก.พ. 63  
43 จังหวัด 
- นาปรัง 63 
เดือน พ.ค. 63     
29 จังหวัด 
- นาปี 63/64 
เดือน ธ.ค. 63   
42 จังหวัด 



- 20 - 

ที ่
กอง/กรมที่ใช้
ข้อมูล และ 

ผู้ประสานงาน 
ชื่อรายงาน 

ก าหนดการส่ง
รายงาน 

ช่องทางการรายงาน 
สพจ. 

ที่รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

 
หมายเหตุ 

40 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
(ทส.) / คน. 
ด้านระบบ
สารสนเทศ 
นายอภิชัย 

เพียรพาณิชย ์
โทร. 5584 

ระบบรายงานสินค้า
เกษตร : ปาล์ม
น้ ามัน 

รายวัน ผ่านระบบสารสนเทศ 
http://agridata.dit.go.th/palm2016
/login.php 

สพจ. 33 
จังหวัด 
(กศ.) 

ภาคผนวก 
DIT 13 

41 กองตรวจสอบ
และปฏิบัติการ 
(ตป.) / คน. 

 
น.ส.วลัยพรรณ 

กันบัว 
โทร 5520 

รายงานการออก
หนังสืออนุญาตขน
ย้ายสินค้าควบคุม 
ประจ าเดือน ได้แก ่
(1) กระเทียมที่
น าเข้าจาก
ต่างประเทศ 
(2) น้ ามันปาล์ม 
(3) ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ 
(4) ข้าวเปลือก 
ข้าวสาร 
(5) มะพร้าวน าเข้า
จากต่างประเทศ 
(6) หอมหัวใหญ่
น าเข้าจาก
ต่างประเทศ 
(7) หัวมัน
ส าปะหลังสด มัน
เส้น 
(8) ข้าวสาลีที่เปน็
วัตถุดิบอาหารสัตว์   
ซ่ึงน าเข้าจาก
ต่างประเทศ 
(9) ข้าวสาลีที่เปน็
วัตถุดิบอาหารสัตว์   
ซ่ึงน าเข้าจาก
ต่างประเทศ 

ภายในวันที่ 10 
ของทุกเดือน 

ผ่านระบบสารสนเทศ  
(อยู่ระหว่างด าเนนิการ)  
ทางเอกสาร และ 
E-mail : compro@dit.go.th 
 
 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(กศ.) 

ภาคผนวก 
DIT 14 

คน. พัฒนา
ระบบการ 
ขนย้ายสินค้า
ควบคุมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
ครอบคลุมสินค้า
ที่ต้องขออนุญาต
จ านวน 9 สินค้า 
ซ่ึงคาดว่าจะแล้ว
เสร็จเดือน ม.ค. 
64 และเม่ือ
ผู้ประกอบการ
เข้าระบบครบ
ทุกราย กรมจะ
สรุปข้อมูลจาก
ระบบขนย้าย
สินค้าควบคุม
ทาง
อิเล็กทรอนิกส์
และแจ้ง สพจ. 
ทราบ และ 
จะยกเลิกการ
รายงานทาง
เอกสาร, e-mail 
ตามแบบฟอร์มที่
แนบ เพื่อลด
ความซ้ าซ้อน
และภาระงาน
ของ สพจ. ต่อไป            



- 21 - 

ที ่
กอง/กรมที่ใช้
ข้อมูล และ 

ผู้ประสานงาน 
ชื่อรายงาน 

ก าหนดการส่ง
รายงาน 

ช่องทางการรายงาน 
สพจ. 

ที่รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

 
หมายเหตุ 

42 กองตรวจสอบ
และปฏิบัติการ 
(ตป.) / คน. 

 
น.ส.อรวรรณ 

จันทรเสนานนท ์
โทร. 5547 

รายงานผลการ
ตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียน 

ภายใน 10 วัน
ท าการ นับจาก
วันที่รับเรื่อง
ร้องเรียน 

ผ่านระบบสารสนเทศ 
htpp://app-transport.dit.go.th/ 
ระบบฐานขอ้มูลตรวจสอบและ
ปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลรอ้งทุกข์
พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บรโิภค 
(1) บันทึกการตรวจ 
(2) บันทึกการจับกุม 
(3) ใบบันทึกเปรียบเทียบคด ี
(**ข้อ (2), (3) หากพบการกระท า
ความผิด) 
(4) รูปภาพประกอบการตรวจสอบ 
 
 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(กศ.) 

ภาคผนวก 
DIT 15 

1) สพจ. สามารถ
แนบไฟล์ บันทกึ
การตรวจ, บนัทึก
การจับกุม, 
บันทึก
เปรียบเทียบคดี
ในระบบ
ฐานขอ้มูล
ตรวจสอบและ
ปฏิบัติการ และ
ระบบฐานข้อมูล
ร้องทกุข์พิทกัษ์
ผลประโยชนไ์ด้    
  ทั้งนี้ จะท าการ
พัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูลฯ ให้มี
การยืนยันตัวตน
ส าหรับเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลผล
การด าเนนิการ
ตรวจสอบลงใน
ระบบฐานข้อมูล
ให้แลว้เสร็จ
ภายใน ก.พ. 64 
2) เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเรือ่ง
ร้องเรียนต้องแจ้ง
ผลการด าเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ ตามเบอร์
โทรศัพท์หลงัจาก
ด าเนินการ
ตรวจสอบแลว้
เสร็จ 



- 22 - 

ที ่
กอง/กรมที่ใช้
ข้อมูล และ 

ผู้ประสานงาน 
ชื่อรายงาน 

ก าหนดการส่ง
รายงาน 

ช่องทางการรายงาน 
สพจ. 

ที่รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

 
หมายเหตุ 

43 กองตรวจสอบ
และปฏิบัติการ 
(ตป.) / คน. 

 
น.ส.ปรียารัตน์ 
ประเสริฐสขุ 
โทร. 6968 

รายงานบันทึกการ
ตรวจสอบภาวะ
ราคาสินค้าและ
บริการ จ านวน 6 
กลุ่มสินค้า ได้แก ่
(1) อาหารปรุง
ส าเร็จ 
(2) ของใช้
ประจ าวัน 
(3) วัสดุก่อสร้าง 
(4) สินค้าเกษตร 
(5) วัตถุดบิอาหารสด 
(6) ปัจจัยการผลิต
ด้านการเกษตร 

ภายในวันที่ 10 
ของทุกเดือน 

E-mail : operate@dit.go.th 
 
 

สพจ. 76 
จังหวัด 

(กศ./ยผ.) 

ภาคผนวก 
DIT 16 

 
คน. อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
พัฒนาระบบ
การส่งรายงาน
ของอาสาธงฟ้า
ผ่านระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อ
ลดขั้นตอนใน
การส่งรายงาน
รูปแบบเอกสาร 
และลดภาระ
งานของ
เจ้าหน้าที่ สพจ. 

44 กองตรวจสอบ
และปฏิบัติการ 
(ตป.) / คน. 

 
น.ส.ปรียารัตน์ 
ประเสริฐสขุ 
โทร. 6968 

แบบบนัทึกการ
สอบถามข้อมูลจาก
สมาชิกประจ า
เครือข่าย "อาสา  
ธงฟ้า 1569" 

รายเดือน E-mail : operate@dit.go.th  
และเอกสาร  

สพจ. 76 
จังหวัด 
(กศ.) 

ภาคผนวก 
DIT 17 

45 กองส่งเสริม
และบริหาร
ระบบตลาด.
(สต.) / คน. 

 
ด้านแบบฟอร์ม 

น.ส.มนญตี 
ประสิทธผิลเจรญิ 

โทร.5873 

การส ารวจข้อมูล
ประกอบการขอรับ
การจัดสรร
งบประมาณ 
เพื่อจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมตลาดชุมชน
ให้มีความพร้อมใน
การเป็นตลาด
ชุมชนตามนโยบาย
ของรฐับาล “ตลาด
ต้องชม” 

25 ธ.ค. 63 เอกสาร สพจ. 76 
จังหวัด 

(สธ./กศ.) 

ภาคผนวก 
DIT 18 
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ที ่
กอง/กรมที่ใช้
ข้อมูล และ 

ผู้ประสานงาน 
ชื่อรายงาน 

ก าหนดการส่ง
รายงาน 

ช่องทางการรายงาน 
สพจ. 

ที่รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

 
หมายเหตุ 

46 กองส่งเสริม
และบริหาร
ระบบตลาด 
(สต.) / คน. 

ด้านแบบฟอร์ม 
น.ส.มนญตี 

ประสิทธผิลเจรญิ 
โทร.5873 

แบบฟอร์มแบบ
ส ารวจข้อมูลตลาด
ชุมชน 

25 ธ.ค. 63 เอกสาร สพจ. 76 
จังหวัด 

(สธ./กศ.) 

ภาคผนวก 
DIT 19 

47 กองส่งเสริม
และบริหาร
ระบบตลาด 
(สต.) / คน. 

ด้านแบบฟอร์ม 
น.ส.มนญตี 

ประสิทธผิลเจรญิ 
โทร.5873 

แบบฟอร์มการ
ส ารวจข้อมูล
ประกอบการขอรับ
จัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมช่องทาง
ตลาดและเชื่อมโยง
การจ าหน่ายสินค้า
และบริการในตลาด 

เป็นครั้งๆไป เอกสาร สพจ. 76 
จังหวัด 

(สธ./กศ.) 

ภาคผนวก 
DIT 20 

48 กองส่งเสริม
และบริหาร
ระบบตลาด 
(สต.) / คน. 

ด้านแบบฟอร์ม 
น.ส.มนญตี 

ประสิทธผิลเจรญิ 
โทร.5873 

แบบรายงานผลจัด
กิจกรรมกระตุ้นและ
เชื่อมโยงการซ้ือขาย
สินค้าและบริการใน
ตลาดต้องชม 

ภายหลังการจัด
กิจกรรมแล้ว
เสร็จ 

เอกสาร สพจ. 76 
จังหวัด 

(สธ./กศ.) 

ภาคผนวก 
DIT 21 

กรมการค้าต่างประเทศ 
49 กองความ

ร่วมมือการค้า
และการลงทุน 
(คท.) / คต. 

ด้านแบบฟอร์ม 
วณิชชา  

ธรรมนิธิกุล 
โทร. 4655 

 
ด้านระบบ
สารสนเทศ 

สมทรง 
ซ่อนกลิ่น 
โทร. 4656 

รายงานข้อเท็จจริง
สถานการณ์การค้า
ชายแดนและการค้า
ผ่านแดน 

รายเดือน E-mail:  
bordertrade.dftmoc@gmail.com 
 

สพจ. 31 
จังหวัด 

(ชายแดน) 
(ยผ./สธ.) 

ภาคผนวก 
DFT 4 
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ที ่
กอง/กรมที่ใช้
ข้อมูล และ 

ผู้ประสานงาน 
ชื่อรายงาน 

ก าหนดการส่ง
รายงาน 

ช่องทางการรายงาน 
สพจ. 

ที่รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

 
หมายเหตุ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
50 ส านักป้อง

ปรามการ
ละเมิด

ทรัพย์สินทาง
ปัญญา (ปป.) 

/ ทป. 
 

น.ส. ตติยา 
นันธิราภากร 
โทร. 1701 

การตรวจสอบพื้นที่
น่าสงสัยว่าจะมีการ
จ าหน่ายสินค้า
ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา   

ก่อนวนัสิ้น 
ไตรมาส 

ศูนย์ข้อมูลกลาง 
website : 
https://sso.ipthailand.go.th/ 
Email : 
dipthailand2017@gmail.com 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(กศ.) 

ภาคผนวก 
DIP 01/2563 

51 ส านักป้อง
ปรามการ
ละเมิด

ทรัพย์สินทาง
ปัญญา (ปป.) 

/ ทป. 
 

น.ส. ตติยา 
นันธิราภากร 
โทร. 1701 

การจับกุมร้านค้าที่
ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ก่อนวนัสิ้น 
ไตรมาส 

ศูนย์ข้อมูลกลาง 
website : 
https://sso.ipthailand.go.th/ 
Email : 
dipthailand2017@gmail.com 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(กศ.) 

ภาคผนวก 
DIP 02/2563 

52 ส านักป้อง
ปรามการ
ละเมิด

ทรัพย์สินทาง
ปัญญา (ปป.) 

/ ทป. 
 

น.ส. ธญัลักษณ์ 
เหลืองทองค า 
โทร. 1703 

การรณรงค์การ 
ไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ก่อนวนัสิ้น 
ไตรมาส 

ศูนย์ข้อมูลกลาง 
website : 
https://sso.ipthailand.go.th/ 
Email : 
dipthailand2017@gmail.com 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(กศ.) 

ภาคผนวก 
DIP 03/2563 

53 กองสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) 
(สช.) / ทป. 

 
น.ส. ณฐมน  

ตันติวัฒนสิทธิ ์
โทร. 1523 

ข้อมูลด้านมูลค่า
ทางการตลาดสินค้า
สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) 

ปีละ 1 ครั้ง 
ภายในวันที่ 20 
ตุลาคมของ 
ทุกป ี

ศูนย์ข้อมูลกลาง 
http://opswarehouses.moc.go.th 
Email : githai.thailand@moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(สธ.) 

ภาคผนวก 
DIP 04/2563 
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ที ่
กอง/กรมที่ใช้
ข้อมูล และ 

ผู้ประสานงาน 
ชื่อรายงาน 

ก าหนดการส่ง
รายงาน 

ช่องทางการรายงาน 
สพจ. 

ที่รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

 
หมายเหตุ 

54 กองสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) 
(สช.) / ทป. 
น.ส. สุกญัญา 
พิสุทธิพงษ ์
โทร. 1504 

ข้อมูลด้านการ
ส่งเสริมสินค้าสิง่
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) 

ปีละ 1 ครั้ง
ภายในวันที่ 20 
ตุลาคมของ 
ทุกป ี

ศูนย์ข้อมูลกลาง 
http://opswarehouses.moc.go.th 
Email : githai.thailand@moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(สธ.) 

ภาคผนวก 
DIP 05/2563 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
55 กองธุรกิจ

ภูมิภาคและ
ชุมชน  (ธช.) / 

พค. 
ด้านแบบฟอร์ม 
น.ส.เกศราภรณ์ 

ทิยะ 
โทร. 3916 

รายงานด้าน
ทะเบียนและข้อมูล
ธุรกิจ 

รายเดือน ศูนย์ข้อมูลกลาง 
http://opswarehouses.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ทอ.) 

ภาคผนวก 
DBD 1/2564 

56 กองธุรกิจ
ภูมิภาคและ

ชุมชน  (ธช.) / 
พค. 

ด้านแบบฟอร์ม 
น.ส.เกศราภรณ์ 

ทิยะ 
โทร. 3916 

รายงานการด าเนิน
กิจกรรมเครอืข่าย
ธุรกิจ MOC Biz  
Club 

รายเดือน ศูนย์ข้อมูลกลาง 
http://opswarehouses.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(สธ.) 

ภาคผนวก 
DBD 2/2564 

57 กองธุรกิจ
ภูมิภาคและ

ชุมชน (ธช.) / 
พค. 

 
ด้านแบบฟอร์ม 
น.ส.จันทิมา 
เขียวเจริญ 
โทร. 3916 

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานถอน
ทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนบริษัทร้าง  
2 กรณีคอื 
1.ไม่ส่งงบการเงิน
ติดต่อกัน 3 ปี 
2.จดทะเบียนเลิก
แล้วไม่ช าระบญัชี
ภายใน 3 ปี 

ตามแผน
ก าหนดการส่ง
รายงาน 

ศูนย์ข้อมูลกลาง 
http://opswarehouses.moc.go.th 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ทอ.) 

ภาคผนวก 
DBD 3/2564 
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ที ่
กอง/กรมที่ใช้
ข้อมูล และ 

ผู้ประสานงาน 
ชื่อรายงาน 

ก าหนดการส่ง
รายงาน 

ช่องทางการรายงาน 
สพจ. 

ที่รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

 
หมายเหตุ 

58 กองก ากับบัญชี
ธุรกิจ (กธ.) / 

พค. 
 

ด้านแบบฟอร์ม 
ส่วนตรวจสอบ

บัญชี 1 
โทร. 3831 

ส่วนตรวจสอบ
บัญชี 2 

โทร. 3821 

รายงานผลการ
ด าเนินการกิจกรรม
การตรวจสอบบัญชี
ธุรกิจในส่วน
ภูมิภาคตาม
แผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชี
ธุรกิจ 

รายเดือน ส่วนตรวจสอบบญัชี 1 
Email : 
accinspection1@gmail.com 
ส่วนตรวจสอบบญัชี 2 
Email : 
accinspection2@gmail.com 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ทอ.) 

ภาคผนวก 
DBD 4/2564 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
59 กองดัชนี

เศรษฐกิจ
การค้า (ดศ.) / 

สนค. 
นายประพันธ์  

ทีคลัง 
โทร. 5822 

ราคาขายปลีกระดับ
อ าเภอ 

รายสัปดาห์/
เดือน ตาม
ปฏิทินที่ ดศ.
ก าหนด 

ผ่านระบบสารสนเทศ 
www.indexpr.moc.go.th/price 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ยผ.) 

 

60 กองดัชนี
เศรษฐกิจ

การค้า (ดศ.) / 
สนค. 

นายประพันธ์  
ทีคลัง 

โทร. 5822 

ราคาสินค้าผู้ผลิต
ระดับจังหวัด 

รายสัปดาห์/
เดือน ตาม
ปฏิทินที่ ดศ.
ก าหนด 

ผ่านระบบสารสนเทศ 
www.indexpr.moc.go.th/price 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ยผ.) 

 

61 กองดัชนี
เศรษฐกิจ

การค้า (ดศ.) / 
สนค. 

 
นายประพันธ์  

ทีคลัง 
โทร. 5822 

ราคาสินค้าวัสดุ
ก่อสร้างระดับ
จังหวัด 

รายเดือนตาม
ปฏิทินที่ ดศ.
ก าหนด 

ผ่านระบบสารสนเทศ 
www.indexpr.moc.go.th/price 

สพจ. 73 
จังหวัด 
ยกเว้น 
นนทบุรี 
ปทุมธานี 

และ
สมุทรปราการ 

(ยผ.) 
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ที ่
กอง/กรมที่ใช้
ข้อมูล และ 

ผู้ประสานงาน 
ชื่อรายงาน 

ก าหนดการส่ง
รายงาน 

ช่องทางการรายงาน 
สพจ. 

ที่รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

 
หมายเหตุ 

62 กองดัชนี
เศรษฐกิจ

การค้า (ดศ.) / 
สนค. 

นายประพันธ์  
ทีคลัง 

โทร. 5822 

ราคาค่าบริการ
ขนส่งสินค้าทาง
ถนนระดับจังหวัด 

รายไตรมาส
ตามปฏิทินที่ 
ดศ. ก าหนด 

ผ่านระบบสารสนเทศ 
www.indexpr.moc.go.th/price 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ยผ.) 

 

63 กองดัชนี
เศรษฐกิจ

การค้า (ดศ.) / 
สนค. 

นายประพันธ์  
ทีคลัง 

โทร. 5822 

ข้อมูลความเชื่อมั่น
ผู้บริโภค 

รายเดือนตาม
ปฏิทินที่ ดศ.
ก าหนด 

ผ่านระบบสารสนเทศ 
www.indexpr.moc.go.th/price 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ยผ.) 

 

64 กองดัชนี
เศรษฐกิจ

การค้า (ดศ.) / 
สนค. 

นายประพันธ์  
ทีคลัง 

โทร. 5822 

รายงานภาวะดัชนี
ราคาผู้บริโภคระดับ
จังหวัด 

รายเดือนตาม
ปฏิทินที่ ดศ.
ก าหนด 

ผ่านระบบสารสนเทศ 
www.indexpr.moc.go.th/price 

สพจ. 76 
จังหวัด 
(ยผ.) 
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ภาคผนวก 
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ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
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1. รายงานผลการด าเนินโครงการกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ตามแบบ บท.03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPS 01/2564 
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OPS 01/2564 
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2. รายงานผลการด าเนินโครงการกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ตามแบบ บท.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPS 02/2564 
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OPS 02/2564 



- 34 - 

3. รายงานผลการด าเนินโครงการกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ตามแบบ สงป.366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPS 03/2564 
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OPS 03/2564 
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4. รายงานผลการด าเนินแผนงานโครงการ และ สงป. 301 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPS 04/2564 
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5. รายงานตามตัวชี้วัดผลงานส านักงานพาณิชย์จังหวัด (รายงานใน “ระบบติดตามประเมินผลโครงการ” 
ของ กบภ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด (Factsheet) 
การติดตามสถานการณ์การค้าในระดับจังหวัดมีความส าคัญต่อการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการค้าในพ้ืนที่

เป็นอย่างมาก ซึ่งส านักงานพาณิชย์จังหวัดจะต้องให้ความส าคัญในการติดตามศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และหาที่มาของสภาพ
สาเหตุปัจจัยที่ให้เกิดผลกระทบต่อภาวะการค้าการลงทุน การบริโภคและราคา  ปัญหาของพ้ืนที่ เช่น ราคาผักแพงเนื่องจาก
อยู่นอกฤดูกาลเก็บเกี่ยว ประกอบกับมีความต้องการมากท าให้มีราคาปรับตัวสูงขึ้น  มูลค่าการค้าชายแดนปรับตัวสูงขึ้น 
เนื่องจากประเทศปลายทางมีการน าเข้าสินค้าประเภทวัสดุก่อเพ่ิมขึ้น หรือมีการส่งเสริมการลงทุน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท า
ให้มีการก่อสร้างโรงงานในพ้ืนที่มากขึ้น เป็นต้น  
    ซึ่งการติดตามและรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าขอวจังหวัด จะแบ่งรายงานออกเป็น 3 ประเภท คือ 

(1) ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด  (Factsheet) เป็นการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าที่มีลักษณะข้อมูล 
ที่เคลื่อนไหว (Dynamic) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจการค้าในพ้ืนที่ 

ความถี่ : รายเดือน ทุกวันที่ 15 
(2) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด (Profile จังหวัด) เป็นการรายงานข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด 

ที่มีลักษณะข้อมูลที่คงที่ (Static) ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหว เพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการค้าในพ้ืนที่   ผลิตภัณฑ์ที่มี
ความส าคัญ  และการด าเนินงานต่างๆของกระทรวงพาณิชย์ในพ้ืนที่ เช่น สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรอินทรีย์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ตลาด ผลการด าเนินงานของส านักงานพาณิชย์จังหวัด (ร้านหนูณิชย์ สถานีบริการน้ ามันเต็มลิตร ฯลฯ) 
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ความถี่ : รายเดือน ทุกวันที่ 15 
(3) สรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดรายไตรมาส เป็นการติดตามและรายงานภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัด 

ในพ้ืนที่ประจ าไตรมาส โดยน าข้อมูลจาก Factsheet และ Profile จังหวัด ในช่วง 3 เดือนทีผ่านมา มาประเมินสถานการณ์
ประกอบกับข้อมูลสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่ว่าเศรษฐกิจการค้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไร รวมถึงคาดการณ์สถานการณ์การค้า
ในไตรมาสหน้าว่าจะมีทิศทางอย่างไร รวมถึงอาจจะมีปัญหาอย่างไรเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือเตือนภัย และเฝ้าระวังปัญหาล่วงหน้า 

ความถี่ : รายไตรมาส ทุกวันที่ 15 

แผนภูมิแสดงแนวทางการจัดท าสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด (Factsheet)          

      (1) ก าหนดการส่ง : รายเดือน ทุกวันที่ 15 
       (2) รายละเอียด : เป็นการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในจังหวัดในลักษณะที่มี
ความเคลื่อนไหว (Dynamic) ที่จัดเก็บและแถลงโดยหน่วยงานต่างๆ โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดได้ รวบรวมเพ่ือน ามา
วิเคราะห์สถานการณ์การค้าการลงทุนในจังหวัดในแต่ละเดือน (รายงานเดือน ธ.ค.60 ใช้ข้อมูล เดือน ธ.ค.60) โดยข้อมูลที่รวบรวมจะ
มีลักษณะเป็นข้อมูลประจ าเดือนนั้นๆ ไม่ใช่ข้อมูลสะสม และให้เขียนสรุปรายละเอียดให้อยู่ใน 1 หน้ากระดาษ (a4)   
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ หน่วย รายละเอียด ความหมาย 
1.วิสัยทัศน์     
   1.1 กระะทรวงพาณิชย ์  วิสัยทัศน์ของกระทรวงพาณิชย ์ แสดงแนวทางหรือทิศทางการขับเคลื่อนแผนงาน

โครงการ หรือการปฏิบตัิงานของแตล่ะหน่วยงาน    1.2 กลุ่มจังหวัด   วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด  
   1.3 จังหวัด   วิสัยทัศน์ของจังหวัด 
2.ข้อมูลทั่วไป   
   (ข้อมูลด้านสถิติ) 

    

   2.1 พ้ืนที่ ตาราง
กิโลเมตร 

ปริมาณพื้นที่ของจังหวัด  แสดงชนาดของพื้นที่ว่ามีขนาดพื้นที่เท่าไร 

   2.2 เขตการปกครอง อ าเภอ/
ต าบล 

จ านวนอ าเภอและต าบลในจังหวัด แสดงอาณาเขตการปกครองของจังหวัดว่ามี
จ านวนกี่อ าเภอ 
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    2.3 ประชากร 

 
 

คน 

 
 
จ านวนประชากรในพ้ืนที 

 
 
แสดงจ านวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่ ณ ช่วงเวลาที่ส ารวจ 

   2.4 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP)  
ที่มา : (สศช.) 

ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ซึ่งได้เผยแพร่
โดยส านักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
โดยจะแสดงให้เห็นในส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของจังหวัด และสาขาที่ส าคัญทางด้าน
เศรษฐกิจ ประกอบด้วย 

1) เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 
2) การผลิตอุตสาหกรรม 
3) ขายส่ง การขายปลีกฯ 
4) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 
5) การก่อสร้าง 
6) อื่นๆ 

คือสถิติที่วัดผลรวมมูลค่าของสินค้าและบริการ
ขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นในจังหวัดในช่วงระยะเวลา 
1 ปี แสดงถึงขนาดของเศรษฐกิจจังหวัดและ
สัดส่วนสาขาเศรษฐกิจหลกัท่ีส าคัญของจังหวัด 

    2.5 รายได้เฉลี่ยต่อหัว บาท เป็นข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อหัวซึ่งเผยแพร่ร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ซึ่งได้เผยแพร่โดย
ส านักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

แสดงให้เห็นถึงรายได้เฉลี่ยต่อหัวจากการ
น าเอารายได้ของทั้งจังหวัดมาเปรียบเทียบกับ
จ านวนประชากรของจังหวัด 

   2.6 อัตราการว่างงาน บาท อัตราการว่างงานรายเดือนในจังหวัด ภาวะการณ์ที่บุคคลในวัยแรงงานพร้อมจะท างาน
แต่ไม่สามารถหางานท าได้หรือเจ็บป่วย รองานใหม่ 
หางานที่เหมาะสมไม่ได้ บุคคลในวัยแรงงาน 
จะพิจารณาผู้ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป ส่วนแรงงาน
ที่ไม่ได้อยู่ในวัยแรงงาน ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา 
นักบวช ผู้ที่เกษียณอายุ ผู้เจ็บป่วยพิการทาง
ร่างกายและสติปัญญา และผู้ท างานอยู่ ใน
ครัวเรือน ซึ่งขนาดของบุคคลในวัยแรงงานเล็ก
กว่าขนาดของประชากรของประเทศ (Total 
Population) เพราะประชากรของประเทศ
ประกอบด้วยเด็ก ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวัยแรงงาน 
และผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน 
     อัตราการว่างงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถบอก
ภาวะเศรษฐกิจได้เช่น ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ า 
อัตราการว่างงานค่อนข้างสูง ในช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ขยายตัว อัตราการว่างงานจะลดลง เป็นต้น  

    2.7 ค่าแรงขั้นต่ า บาท/วัน อัตราค่าจ้างข้ันต่ าในจังหวดั     แสดงให้ เห็นอัตราค่าแรงขั้นต่ าตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ในแต่ละพื้นท่ี 

    2.8 ดัชนีราคา
ผู้บริโภคของจังหวัด 
CPI 

 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด (CPI) ในช่วงการ
เปรียบเทยีบช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เช่น  
    ม.ค.-มี.ค.61/ม.ค.-มี.ค.60 

     ดัชนีผู ้บริโภคระดับจังหวัดใช้วัดการ
เปลี่ยนแปลงของราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยที่
ผู้บริโภคจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการจ านวนหนึ่ง 
ณ เวลาหนึ่ง ๆ เทียบกับปีฐาน ซึ่งมีประโยชน์
ในการน ามาใช้งานในด้านต่างๆ เช่น         
      - วัดภาวะเงินเฟ้อของจังหวัด (Inflation) 
      - วัดค่าครองชีพของประชาชนในจังหวัด 
(Cost of Living) 
       - เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดอัตรา
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าของจังหวัด 
       - ปรับมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวดั  (GPP) 
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    2.9 ทะเบียนนิติบุคคล ราย 

(จ านวน) 
 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สถิติการรับจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดราย
เดือน โดยมีทั้งในส่วน  จ านวนและมูลค่าในการจด
ทะเบียนในการจดทะเบียนต่างๆประกอบด้วย 

1) คงอยู ่
2) จดตั้งใหม ่
3) เพิ่มทุน 
4) แจ้งเลิก 

     
 
 คือสถิติการรับจดทะเบียนนิติบุคคลของ
จังหวัดในแต่ละเดือน ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพ
และทิศทางการค้าการลงทุนของพื้นที่ 

    2.10 การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ค าขอ สถิติจ านวนการรับแจ้งจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาของจังหวัดรายเดือน ประกอบด้วย 

1) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
2) เครื่องหมายการค้า 
3) ลิขสิทธิ ์
4) ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
5) อื่น ๆ 

 

     คือสถิติการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาของจังหวัดในแต่ละเดือน ซึ่งแสดงให้
เห็นความตระหนักเกี่ยวกับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา และศักยภาพในการผลิต
สินค้าที่มีการส่งเสริมในการวิจัย และคิดค้น
ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆขึ้นมา 

    2.11 การจด
ทะเบียนรถยนต์นั่งไม่
เกิน7ที่นั่ง 

คัน สถิติการจดทะเบยีนการจดทะเบยีนใหม่ รถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน (รย.1) 

     คือสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในจังหวัด
รายเดือน  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ
บริโภคของจังหวัด เนื่องจากรถยนต์เป็นสินค้า
ฟุ่มเฟือย ดังนั้นหากมีการจดทะเบียนรถยนต์
ใหม่มากแสดงถึงรายได้ของประชาชนและให้
เห็นศักยภาพของผู้บริโภคและเศรษฐกิจที่มีการ
ขยายตัว เป็นต้น 

    2.12 การจดทะเบียน
รถจักรยานยนต ์

คัน สถิติการจดทะเบยีนการจดทะเบยีนใหม่ 
รถจักรยานยนต์ (รย.12) 

    2.13 การจ าหน่าย
สินค้าของกลุม่ชมุชน 

    

   - ยอดจ าหน่ายสินค้า 
OTOP ของทั้งจังหวัด 

บาท สถิติยอดจ าหน่ายสินคา้ OTOP ของทั้งจังหวัดรายเดือน      คือสถิติยอดจ าหน่ายของสินค้า OTOP  
ใ น จั ง ห วั ด ร า ย เ ดื อ น  แ ส ด ง ถึ ง ร า ย ไ ด้ 
ของผู้ประกอบการค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท 
OTOP หากยอดจ าหน่ายมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องแสดงให้ เห็นถึงศักยภาพการค้ า 
ของชุมชนที่ยังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 

   -  ยอดจ าหน่ ายของ
ผู้ประกอบการจากการ
ส่งเสริมของส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด 

บาท สถิติยอดจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการที่
ได้รับการส่งเสริมจากส านักงานพาณิชย์จังหวัดราย
เดือน ทั้งที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมกับส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด หรือการที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีลักษณะ
การด าเนินการ 2 รูปแบบประกอบด้วย 

1) การร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า 
(Exhibition/Road show) 

2) การร่วมงานเจรจาธรุกิจ (Business 
Matching) 

     คือสถิติยอดจ าหน่ายสินค้าที่เกิดขึ้นจริง
ของกลุ่มผู้ประกอบการที่ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดส่งเสริมผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า  
การร่วมงานเจรจรธุรกิจ   

    2.14 อุตสาหกรรม จ านวน 
(โรงงาน) 
เงินทุน 

(ล้านบาท) 
แรงงาน 
(คน) 

สถิติจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจกรรมในจังหวัดรายเดือน โดยมี
รายละเอียดประกอบด้วย 

1) จ านวนโรงงาน  (โรง) 
2) เงินทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 
3) จ านวนแรงงาน (คน) 

    คือสถิติจ านวนการจดตั้ งโรงงานใหม่ 
ในจังหวัดแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการลงทุน
ขนาดใหญ่ (โรงงานอุตสาหกรรม) ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการจ้ างงานจ านวนมากและ 
ความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิต 
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    2.15 จ านวน
นักท่องเท่ียว 

คน สถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
โดยแบ่งเป็น ชาวไทย และชาวต่างชาติ พักค้างคืน
หรือเข้ามาพ านักแล้ว 

     
 
คื อสถิ ติ ด้ า นการท่ อ ง เที่ ย ว ขอ งจั งหวั ด 
ซึ่งแสดงจากจ านวนและรายได้ของนักท่องเที่ยว 
ที่เดินทางมาภายในจังหวัด ซึ่งรายได้ที่เกิดจาก
นักท่องเที่ยวจะส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดที่จะ
ขยายตัวสอดคล้องกับรายจ่ายขอนักท่องเที่ยว
ที่มาใช้จ่ายในจังหวัด 

    2.16 รายได้จาก
นักท่องเท่ียว 

ล้านบาท สถิติรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในจังหวัดหวัดโดยแบ่งเป็นชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

    2.17 มูลค่าการค้า
ชายแดน 

ล้านบาท สถิติมลูค่าการค้าชายแดนในจังหวดัรายเดือน โดยมี
รายละเอียดมูลค่าการค้า ณ ด่านศุลกากรในจังหวัด 
โดยแยกมูลค่าการค้า ออกเป็น 

- มูลค่าการค้ารวม 
- มูลค่าการส่งออก 
- มูลค่าการน าเข้า 
- ดุลการค้า 

 

    สถิติมูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัด  
แสดงให้เห็นถึงภาวะการค้าสินค้าที่ผ่านด่าน
ศุลกากรของไทยกับประเทศเพื่ อนบ้าน  
ซึ่งท าให้เห็นทิศทางการค้า และประเภทสินค้า
ที่มีในการค้าชายแดน  

3. ข้อมูลด้านการ
รายงาน/วิเคราะห์ 

   

    3.1 ประเด็นส าคัญ
เร่งด่วนของจังหวัด 

 คือการรายงานเรื่องหรือประเด็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้น 
หรือมีความส าคัญในการติดตามในพื้นที่จังหวัด  
เช่น ประเด็นการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคา
สินค้าเกษตรตกต่ า ภาวะราคาสินค้าแพง ภัยพิบัติ  
เป็นต้น  หรือโอกาสทางการค้าการลงทุนที่มี
ความส าคัญ เ ช่น การ เปิดสนามบินพาณิชย์    
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่/ส าคัญ  
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจของพื้นที่
ห รื อ ก ร ะ ท บ กับความเป็ นอยู่ ของประชาชน 
เป็นวงกว้าง  

 

    3.2 ภาวะการค้า
ทั่วไป 

 คือการสรุปความเคลื่อนไหวหรือภาวะการค้า 
การพาณิชย์ในจังหวัดโดยควรมีประเด็นครอบคลุม
ทั้งในด้าน ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค  การท่องเที่ยว  
การบริโภค และการจดตั้งธุรกิจการค้าในพื้นที่  
เพื่อให้เห็นทิศทางการค้าในแต่ละเดือน  โดยอาจจะ
มีการคาดการณ์สถานการณ์หรือทิศทางล่วงหน้า
เพื่อเป็นการเตือนภัย 

 

     3.3 ภาวะสินค้า
เกษตรที่ส าคัญของ
จังหวัด 

 คือการสรุปความเคลื่อนไหวด้านราคาหรือภาวะ
การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญในจังหวัด  โดยควรมี
ประเด็นครอบคลุม   ทั้งในด้านคาดการณ์ปริมาณ
ผลผลิต  ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาด ภาวะราคา 
และสถานการณ์การผลิต การตลาดของจังหวัดใน
แต่ละเดือน โดยอาจจะมีการคาดการณ์สถานการณ์
หรือทิศทางล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตือนภัย 

 

    3.4 ภาวะการลงทุน
และการส่งเสริมของ 
BOI 

 คือการสรุปความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนของ
อุตสาหกรรมในจังหวัดรายเดือน โดยควรมีภาวะการ
ลงทุนของอุตสาหกรรมในจังหวัด  และอาจจะมีการ
คาดการณ์สถานการณ์หรือทิศทางล่วงหน้าเพื่อให้
เห็นแนวโน้ม/ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
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(3) แบบฟอร์มรายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด (factsheet) 
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7. ข้อมูลจังหวัด (Profile จังหวัด)  
      (1) ก าหนดการส่ง : รายเดือน ทุกวันที่ 15 

        (2) รายละเอียด : เป็นการติดตามโครงสร้างของเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดที่มีลักษณะข้อมูลที่คงที่ (Static) 
ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหว เพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจการค้าในพ้ืนที่   ผลิตภัณฑ์ที่มีความส าคัญ  
และการด าเนินงานส่งเสริมด้านการตลาดและการดูแลการค้าในด้านต่างๆของกระทรวงพาณิชย์ในพ้ืนที่ เช่น สินค้าเกษตร 
สินค้าเกษตรอินทรีย์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตลาด ผลการด าเนินงานของส านักงานพาณิชย์จังหวัด (ร้านหนูณิชย์ สถานี
บริการน้ ามันเต็มลิตร ฯลฯ) และให้เขียนสรุปรายละเอียดให้อยู่ใน 1 หน้ากระดาษ (a4)  ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ หน่วย รายละเอียด 
ชื่อผู้บริหารจังหวัด   ให้ระบุชื่อผู้บริหารของจังหวัด ที่ก าลังด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน  ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(2) พาณิชย์จังหวัด 

ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัด   
(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด(GPP) 
ล้านบาท ให้แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ที่เป็นปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

(GDP) ในช่วงปีเดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นสัดส่วนรายได้ของจังหวัดเทียบกับรายได้ของประเทศ 
(2) ประชากร คน ให้แสดงจ านวนประชากรของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน และจ านวนประชากรของทั้งประเทศในช่วงปี

เดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นสดัส่วนของประชากร 
(3) รายได้เฉลี่ยต่อหัว บาท/คน/ป ี ให้แสดงรายไดเ้ฉลี่ยต่อหัวของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน และรายได้เฉลีย่ต่อหัวของทั้งประเทศในช่วงปี

เดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นสดัส่วนรายได้ของจังหวัด 
(4) สัดส่วนรายได้ ร้อยละ การแสดงมลูค่าสัดส่วนรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ออกเป็น  

3 ด้าน  ประกอบด้วย  
(1) เกษตรกรรม 
(2) อุตสาหกรรม 
(3) บริการ 

(5) วิสัยทัศน์จังหวัด  ระบุวิสยัทัศน์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(6) วิสัยทัศนก์ลุ่มจังหวัด  
(7) สินค้าเกษตรที่ส าคัญ  แสดงข้อมูลสินค้าเกษตรที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัด ที่สร้างรายได้ให้จังหวัดในปริมาณ

มากหรือหากมีปัญหาด้านราคาจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในจังหวัด  โดยให้แสดงข้อมูลใน 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 

(1) พื้นที่ปลูก (ไร่) 
(2) ผลผลติ (ตัน) 
(3) ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย/ไร่ (บาท) 

(8) ตลาดกลาง  ระบุตลาดกลางสนิค้าเกษตรที่อยู่ในการส่งเสรมิของส านักงานพาณิชย์จงัหวัด พร้อมระบุพิกดัอ าเภอที่ตั้ง 
(9) ตลาดต้องชม  ระบุตลาดประชารัฐต้องชมที่อยู่ในการส่งเสริมของส านักงานพาณิชยจ์ังหวัด พร้อมระบุพิกดัอ าเภอ

ที่ตั้ง และเวลาเปิด-ปดิ 
(10) Farm Outlet  ระบุตลาด Farm outlet ที่อยู่ในการส่งเสริมของส านักงานพาณิชย์จงัหวดั พรอ้มระบุพิกัดอ าเภอที่ตั้ง 
(11) หมู่บ้านท ามาค้าขาย  ระบุหมู่บ้านท ามาค้าขาย ที่อยู่ในการส่งเสริมของส านักงานพาณิชย์จังหวัด พร้อมระบุพิกัดอ าเภอที่ตั้ง 
(12) ร้านอาหารหนูณิชย ์  ให้ระบุจ านวนร้านหนูณิชย์ทั้งหมดในจังหวัด (จ านวนร้านหนูณิชย์ติดดาวในจังหวัด)  เช่น 

  ข้อเท็จจริง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจ านวนร้านหนณูิชย์ทั้งหมด 65 ร้าน โดยในจ านวน 65 ร้าน 
ได้รับการรับรองให้เป็นร้านหนณูิชย์ติดดาวแล้วจ านวน 2 ร้าน 
  การเขียนรายงาน : จ านวน 65 ร้าน (หนูณิชย์ตดิดาว จ านวน 2 รา้น) 

(13) ธงฟ้า  ใหร้ะบุจ านวนการแผนการจัดกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดในพื้นที่ และผลการด าเนินงาน เช่น 
   - ธงฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผน 4 ครั้ง 
   - ธงฟ้าร่วมกับตลาดต้องชม แผน 8 ครั้ง (จัดแล้ว 2 ครั้ง) 
   - ธงฟ้าร่วมกับหน่วยงานอื่นของจังหวัด แผน 1 ครั้ง 

(14) ธงฟ้าประชารัฐ  ให้ระบุผลการด าเนินงานของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ประกอบด้วย 
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รายการ หน่วย รายละเอียด 
(1) จ านวนร้านค้าท่ีสมัคร 
(2) จ านวนร้านค้าท่ีได้รับการอนุมัติ (สามารถใช้สิทธิได้)  
(3) พื้นที่ร้านค้าท่ีใช้สิทธิครอบคลมุแลว้ในกี่อ าเภอ 

(15) สถานีบริการน้ ามัน
เต็มลิตร 

 ให้ระบุจ านวนผลการด าเนินงานสถานีบริการน้ ามันเต็มลิตร และ 1 อ าเภอ 1 เครื่องช่ังกลาง เช่น สถานี
บริการน้ ามันเต็มลิตร  จ านวน 12 สถานี / 1 อ าเภอ 1 เครื่องช่ังกลาง จ านวน 5 แห่ง ใน 5 อ าเภอ   

(16) เคร่ืองชั่งกลาง  
(17) นิติบุคคล  
       (ระบุช่วงเวลา) 

 แสดงจ านวนการจดทะเบียนนิติบคุคลคงอยู่ของจังหวัด เช่น 
- คงอยู่ 498 ราย มูลค่า 1,061.43 ล้านบาท 

(18) สินค้า OTOP ที่ส าคัญ  ให้ระบุสินคา้ OTOP ที่มีความส าคัญ และเป็นที่รู้จักท่ีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วต้องซื้อกลับมา
เป็นของฝาก หรือเป็นสินค้าท่ีจังหวัดก าลังส่งเสรมิหรือผลักดันใหเ้ปน็ผลิตภณัฑ์เด่นของจังหวัด  
(อาจระบุอ าเภอที่เป็นแหล่งผลติ) 

(19) สินค้าเกษตรอินทรีย์  ให้ระบุสินคา้เกษตรอินทรีย์ ท่ีมีความส าคญั และเป็นที่รู้จักท่ีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วต้องซื้อ
กลับมาเป็นของฝาก หรือเป็นสินคา้ที่จังหวัดก าลังส่งเสรมิหรือผลักดนัให้เป็นผลติภณัฑ์เด่นของ
จังหวัด (อาจระบุอ าเภอที่เป็นแหล่งผลติ) 

(20) สินค้า GI  
    (สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์) 

 ให้ระบุสินคา้ได้รับรบัการขึ้นทะเบยีนเป็น สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)  (อาจระบุอ าเภอท่ีเป็นแหล่ง
ผลิต) 

(21) สนิค้า/ธุรกิจหลกั
หรือที่จังหวัดส่งเสริม 

 ให้ระบุสินคา้ (Product Champion) หรือธุรกจิที่มีความส าคญั ที่เป็นโครงสร้างหลักในการสรา้ง
รายได้ให้กับจังหวัด (โดยอาจระบชุนิดสินค้า ประเภทธุรกจิ หรือสถานท่ีท่องเที่ยว) เช่น 

- สินค้าเกษตร (ข้าวหอมมะลิ)  
- การท่องเที่ยว (เกาะสมยุ,เกาพงัน,เกาะเตา่,เขื่อนรัชประภา) 
- อุตสาหกรรม (นิคมอสุาหกรรม...) 

(22) มูลค่าการค้าชายแดน  
(ระบุช่วงเวลาแบบสะสมทั้งป)ี 

 ให้ระบุมลูค่าการค้าชายแดนแบบมูลค่าสะสมทั้งปี โดยแยกมูลค่าเปน็รายด่าน (มลูค่าการค้ารวม/
ส่งออก/น าเข้า)  และใหร้ะบุชนิดสินค้าน าเข้าส่งออกท่ีส าคัญของจังหวัด  สัดส่วนมูลคา่ และ 
Growth เทียบกบัเดือนก่อนหน้า  เช่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 การค้ารวม 
   มูลค่าการค้ารวม ..... ล้านบาท 
   มูลค่าน าเข้า  ..... ลา้นบาท 
   มูลค่าส่งออก  ..... ล้านบาท 
 ด่าน ..(1)... 
   มูลค่าการค้ารวม ..... ล้านบาท 
   มูลค่าน าเข้า  ..... ลา้นบาท 
   มูลค่าส่งออก  ..... ล้านบาท 
 ด่าน ..(2)... 
   มูลค่าการค้ารวม ..... ล้านบาท 
   มูลค่าน าเข้า  ..... ลา้นบาท 
   มูลค่าส่งออก  ..... ล้านบาท 

 สินค้าส่งออกหลกั (สัดส่วน,Growth) 
   เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  (39% / 9%) 
   กาแฟปรุงส าเร็จ        (22% / -%) 
   ผงชูรส                    (17% / -%) 
   นมถั่วเหลือง             (3% / -11%) 
   อื่นๆ                     (19% / -%) 
 สินค้าน าเข้าหลัก (สัดส่วน,Growth) 
   เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  (39% / 9%) 
   กาแฟปรุงส าเร็จ        (22% / -%) 
   ผงชูรส                    (17% / -%) 
   นมถั่วเหลือง             (3% / -11%) 
   อื่นๆ                     (19% / -%) 
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 (3) แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด (Profile) 
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8. สรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดรายไตรมาส 
      (1) ก าหนดการส่ง : รายไตรมาส ทุกวันที่ 15 

        (2) รายละเอียด : เป็นการติดตามภาวะเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดในพ้ืนที่ประจ าไตรมาส ซึ่งใช้ข้อมูลจาก 
การด าเนินงานของส านักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นหลัก โดยน าข้อมูลจาก Factsheet และ Profile จังหวัด ในช่วง 3 เดือนก่อนหน้า 
มาประเมินสถานการณ์ว่าเศรษฐกิจการค้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไร คาดการณ์สถานการณ์การค้าในไตรมาสหน้าว่าจะมีทิศทาง
อย่างไร รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือเตือนภัย และเฝ้าระวังปัญหาล่วงหน้า โดยแบ่งการจัดท าเป็น 2 ส่วน คือ 
   2.1 สรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดรายไตรมาส เป็นการน าเอาข้อมูลด้านสถิติจาก Factsheet 
จ านวน 3 เดือน เพ่ือน ามาสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดเป็นรายไตรมาส โดยอาจน าชุดข้อมูลมาเปรียบเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับติดตามภาวะการค้าจากดัชนีชี้วัด (Indicator) ที่ส าคัญของจังหวัด ร่วมกับการส ารวจ
ความคิดเห็น (Survey) จากผู้ประกอบการ เกษตรกร หรือภาคประชาชนในช่วงนั้นๆ เพ่ือน ามาคาดการณ์สถานการณ์การค้าของ
จังหวัดในไตรมาสหน้า  
   ซึ่งลักษณะและรูปแบบการเขียนสรุปเชิงพรรณณาอาจเป็นไปตามแนวทางของโครงสร้างแต่ละ
จังหวัด ซึ่งเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกระทรวงจึงขอให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดด าเนินการแบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 

(1) โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด  
(2) ด้านการท่องเที่ยว 
(3) ด้านเกษตรกรรม 
(4) ด้านการค้าระหว่างประเทศ (การค้าชายแดน) 
(5) ด้านการอุปโภคบริโภคของจังหวัด 

      2.2 บทสรุปผู้บริหาร เพ่ือให้การสรุปเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถน าข้อมูลที่ได้มาสรุปใน
ภาพรวมในระดับประเทศและกลุ่มจังหวัดได้ กบภ. จึงได้ก าหนดรูปแบบของบทสรุปผู้บริหารเพ่ือสรุปข้อมูลจากสรุปภาวะ
เศรษฐกิจการค้าจังหวัดรายไตรมาสที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัดจัดท า โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

           สถานการณ์การค้าในภูมิภาค 
(1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด  โดยการน าเอาข้อมูลที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดจาก Profile 

ข้อ 1/3/4/7/5 และ Factsheet ในหัวข้อ ภาวะการค้าทั่วไป อัตราการว่างงาน ค่าแรงขั้นต่ า มาสรุปวิเคราะห์ 
(2) ด้านการบริโภค (สถานการณ์/การเตือนภัย) โดยการน าเอาข้อมูลที่เป็นจาก  

Factsheet ในหัวข้อ ดัชนีราคาผู้บริโภคและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม มาสรุปวิเคราะห์ 
(3) ด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว (สถานการณ์/การเตือนภัย) โดยการน าเอา 

ข้อมูลที่เป็นจาก Factsheet ในหัวข้อการจดทะเบียนนิติบุคคล อุตสาหกรรม จ านวนนักท่องเที่ยว มูลค่าการค้าชายแดน  
ภาวะการค้าทั่วไป มาสรุปวิเคราะห์ 

(4) ด้านสถานการณ์สินค้าเกษตร (สถานการณ์/การเตือนภัย) โดยการน าเอาข้อมูลที่เป็น 
จาก Factsheet ในหัวข้อภาวะสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด และ Profile หัวข้อสินค้าเกษตรที่ส าคัญ มาสรุปวิเคราะห์ 

(5) ทิศทางเศรษฐกิจไตรมาสหน้า เป็นการวิเคราะห์และคาดการณ์จากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า 
ทั้งด้านการบริโภค  ด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว และด้านสถานการณ์สินค้าเกษตร  มาใช้ร่วมกับการสอบถาม 
(Survey) จากผู้ประกอบการ เกษตรกร และภาคประชาชนของพ้ืนที่ เพื่อน ามาคาดการณ์สถานการณ์การค้าในไตรมาสหน้า 

 การด าเนินงานตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ 
(1) การออกตรวจสอบก ากับและคุ้มครองผู้บริโภค 
(2) การส่งเสริมตลาดและร้านค้าปลีกค้าส่ง ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ การลดค่าครองชีพ 
(3) การด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆของส านักงานพาณิชย์จังหวัด เช่น การจัดงาน

แสดงและจ าหน่ายสินค้าและการเจรจาธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ ฯลฯ 
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(3) แบบฟอร์ม  (หมายเหตุ : ให้จัดส่งคู่กันกับสรุปภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาส) 
  ส่วนที่ 1 : บทสรุปผู้บริหาร สรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดรายไตรมาส 
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  ส่วนที่ 2 : สรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดรายไตรมาส 
    หมายเหตุ : การจัดท าสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดรายไตรมาสเป็นการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์
เศรษฐกิจการค้าของจังหวัด ซึ่งในแต่ละจังหวัดอาจมีโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการจัดท าอาจจะเป็นไปตาม
โครงสร้างเศรษฐกิจการค้า และลักษณะเด่นในแต่ละพ้ืนที่ โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดจะต้องน าข้อมูลมาสรุปเพ่ือให้อยู่ใน
รูปแบบเดียวกันในบทสรุปผู้บริหาร 
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11. สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

      (1) ก าหนดการส่ง : รายเดือน โดยให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดประมวลผลทุกวันที่ 2 
                                          (การบันทึกหรือจัดท าข้อมูลจากแบบสอบถามต้องน าเข้าระบบภายในเดือนนั้นๆ) 

                               ส่วนกลางประเมินผลภาพรวมทั้งประเทศ ทุกวันที่ 7 
 

 

       (2) รายละเอียด : กระทรวงพาณิชย์ให้ความส าคัญในการพัฒนางานบริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในระดับพ้ืนที่ ซึ่งในปัจจุบันงานในส่วนภูมิภาค
ให้บริการสามารถแบ่งได้เป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ 
     - ด้านทะเบียนธุรกิจ/และการบญัช ี เชน่ การขอจดทะเบียนนิติบุคคล การยืน่งบการเงิน เป็นต้น 
     - ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เป็นต้น 
     - ด้านการค้าในประเทศ เชน่ จดทะเบียนค้าข้าว ขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุม เป็นต้น 

    - ด้านการค้าระหว่างประเทศ เช่น การขอหนังสือส าคัญส่งออก-น าเข้าสินค้า ขอมีบัตรประจ าตัวผู้น าเข้า
ส่งออกสินค้า เป็นต้น             
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    - งานด้านการส่งเสริมและให้ค าปรึกษา เช่น การเข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า  การเข้าร่วม

พัฒนาศักยภาพ (อบรม/สัมมนา)  งานบริการข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด ข้อมูลการตลาดประจ าปี   
ข้อมูลการค้าชายแดน ข้อมูล AEC  ดัชนีราคาผู้บริโภค/ราคาวัสดุก่อสร้าง/ค่า K /ราคากลาง ขอค าปรึกษา  

      กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคจึงศึกษางานบริการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัด และได้พัฒนาจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นประชาชนให้มีความ
สอดคล้องกับภารกิจ (แบบฟอร์ม Poll 001-61) เพ่ือให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศมีการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชน
ที่มาใช้บริการ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาระบบ Application เพ่ือให้
สามารถจัดเก็บและประมวลผลได้แบบทันที และสะดวกต่อประชาชนผู้มาติดต่อขอใช้บริการในการจัดท าแบบสอบถามใน
รูปแบบ QR Code เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดสามารถ
ประเมินผลการด าเนินงานได้ตลอดเวลา เพ่ือปรับปรุงงานบริการให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการต่อไป 
ซึ่งส านักงานพาณิชย์จังหวัดสามารถด าเนินการได้  ดังนี้ 
 (2.1) แบบประเมินวางไว้ในจุดให้บริการประชาชนของกลุ่มงานต่างๆ เช่น กลุ่มบท.  ยผ. กศ.  สธ. 
และทอ. โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบส ารวจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือการ
Scan QR Code และกระดาษ เพ่ือความสะดวกและเป็นทางเลือกในการประเมินผลให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 
             - จัดท าจุด Scan QR Code และจัดวางในต าแหน่งที่มีความเหมาะสม เห็นได้ชัดเจน  และ
สะดวกต่อประชาชนในการใช้งาน  โดย QR Code จะถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้เฉพาะในแต่ละกลุ่มงาน 
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                 - จัดวางเอกสารความพึงพอใจ (กระดาษ)  เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้จัดท าโดยอาจจัดให้มีกล่องรับฟัง
ความคิดเห็น ซึ่งส านักงานพาณิชย์จังหวัดต้องเป็นผู้ระบุกลุ่มงานไว้บริเวณมุมบนด้านขวาเสมอเพ่ือให้ทราบว่าประชาชนมา
รับบริการ ณ กลุ่มงานใด  และส านักงานต้องรวบรวมประมวลเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

 
 
 
 

(ภาพประกอบ : ให้ระบุกลุ่มงานที่ประชาชนมารับบริการ) 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

แบบฟอร์ม  Poll 001-61 
ส ารวจที่กลุ่ม............................ 
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12. การรายงานผลการด าเนินงานต่อเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ 
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13. รายงานผลการด าเนินงานการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
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14. รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐานความโปรง่ใสและตวัชี้วัดความโปร่งใสของหนว่ยงานภาครัฐ 
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OPS 14/2564 
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OPS 14/2564 
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OPS 14/2564 
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19. รายงานผลการประชุมคณะท างานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPS 19/2564 
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20. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

OPS 20/2564 
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OPS 20/2564 
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OPS 20/2564 
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21. รายงานความคืบหน้าการขอค าปรึกษาแนะน าด้านการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPS 21/2564 
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OPS 21/2564 
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OPS 21/2564 
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23. รายงานงบเดือนวันรบัราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า 

 

OPS 23/2564 
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24. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมจิตอาสาของส านักงานพาณิชย์จังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 

OPS 24/2564 
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25. รายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ 

 

 

OPS 25/2564 
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OPS 25/2564 
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OPS 25/2564 
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OPS 25/2564 
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OPS 25/2564 
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26. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนงานที่อาจเกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI)  

OPS 26/2564 
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- 96 - 

27. การประเมินส านักงานพาณิชย์คุณธรรม 

 

OPS 27/2564 
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กรมการค้าภายใน 
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กรมการค้าต่างประเทศ 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 



DIP 1



DIP 1



DIP 1







 
แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

(ด้านการรณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา) 
 

ของส านักงานพาณิชย์จังหวัด.......................... ประจ าเดือน .......................... ส ารวจครั้งที่ ...........................  
เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน  
ชื่อ............................................................................. นามสกุล....................................... ....................................... 
ต าแหน่ง.......................................................... ......... โทรศัพท์ ..............................................................................  
ทั้งนี้ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ........................ ได้แนบรูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ตามท้ายแบบฟอร์มนี้แล้ว  

 

วัน/เวลาที่
ส ารวจ 

วัน/เดือน/ปี  ...................................................................................................  
ระหว่างเวลา  ..................................................................................................  

สถานที ่ □ ศูนย์การค้า (ระบุ)....................................□ โรงเรียน (ระบุ) .................................................................        

□ ตลาดนัด (ระบุ).......................................  □ มหาวิทยาลัย (ระบุ) .......................................................... 

□ ตลาดสด (ระบุ)........................................ □ หน่วยงานภาครัฐ (ระบุ)  ................................................... 

□ ร้านค้า (ระบุ)........................................... □ หน่วยงานภาคเอกชน (ระบุ)  ............................................ 

□ พ้ืนที่อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................................. ........................ 
กิจกรรม  (1) ส านักงานพาณิชย์ฯ ได้จัดกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา/รณรงค์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
    ระบุ ........................................................................................................................ . 
 แจกแผ่นพับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในบริเวณ (ระบุพื้นที่)................................................................... 
    ผู้ประกอบการ.........................ราย      ประชาชน................................คน 
 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
    หรือร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานในพื้นท่ี.................ครั้ง 
 วิธีการอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................  

(2) ส านักงานพาณิชย์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา/รณรงค์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประชุม/สัมมนา/รณรงค์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา 
กับหน่วยงาน  กอ.รมน.     กรมทรัพย์สินทางปัญญา   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                  อ่ืน (ระบุ) .................................................. 
หัวข้อการเข้าร่วม (ระบุ) .................................................................................................... .............. 

 

 
ลงชื่อ............................................................. ผู้รายงาน                       ลงชื่อ................................................................                                                                           
      (..............................................................)                                         (............................................................) 
ต าแหน่ง.........................................................                                        พาณิชย์จังหวัด ......................................... 
         วัน.........เดือน...................พ.ศ. ...........                       วัน.........เดือน.................พ.ศ............ 

(1/3) 
    

 แบบฟอร์มที่ 3  (ดา้นการรณรงค์)  

DIP 03/2563 



  
**หมายเหตุ** 
1.แบบฟอร์มรายงานฉบับน้ี กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะรวบรวมสรุปและเสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์เพื่อทราบต่อไป 
2.หากมีข้อสงสัยโปรดประสานมายัง กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (กลุ่มอ านวยการฯ) กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1701  
หรือ 02 547 4703 E-mail : dipthailand2017@gmail.com    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2/3) 
      



  
รูปภาพประกอบในการรายงานผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (3/3) 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



DBD 1/2564



DBD 2/2564



DBD 3/2564



DB
D 

4/
25

64
DBD 4/2564



 

 

 

 

 

ข้อมูลติดต่อส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
 



ล ำดับท่ี จังหวัด ท่ีอยู่ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ โทรสำร สำยใน กศ. ยผ. ทอ. สธ.
1 ก ำแพงเพชร ศูนย์รำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 

62000
0 5570 5019-20 0 5570 5021 #9 551101-03 #9 551301-2 #9 551102 #9 551401 #9 551103

2 เชียงใหม่ ศูนย์รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ ศำลำกลำง ช้ัน2 อำคำรอ ำนวยกำร ถ.โชต
นำ     ต.ช้ำงเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

0 5311 2668-9 0 5311 2670 #9 532101-2 #9 532301-2 #9 532101-2 #9 532401-2 #9 532501-2

3 เชียงรำย ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ช้ัน3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงรำย 57100 0 5315 0200-1 0 5317 7349 #9 531101-3 #9 771301-2 #9 531101-3 #9 531401-2 #9 531201-2
4 ตำก เลขท่ี 82/2 ถ.มหำดไทยบ ำรุง อ.เมือง จ.ตำก 63000 0 5551 1049  , 

   0 5551 3410
0 5551 3228 #9 552101  - #9 552102  - #9 552103

5 นครสวรรค์ เลขท่ี 400/65 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.
นครสวรรค์ 60000

0 5622 1104 ,  
   0 5622 1312

0 5622 6689  , 
   0 562102-3

#9 562102-3 #9 562301-2 #9 562102-3 #9 562401-2 #9 562102-3

6 น่ำน เลขท่ี 4/16 ถ.รอบก ำแพงเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่ำน 
55000

0 5477 1655 0 5477 1654 #9 541102 #9 541301-2 #9 541103 #9 541401-2  -

7 พะเยำ เลขท่ี 97 ม.11 อำคำรพำณิชย์จังหวัด ศูนย์รำชกำรจังหวัดพะเยำ ต.บ้ำน
ต๋อม  อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000

0 5443 1636 0 5448 1753 #9 542102 #9 542301-2 #9 542103 #9 542401-2 #9 542102

8 พิจิตร เลขท่ี 29/27 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 0 5699 0380 0 5699 0379 #9 563101-3 #9 563102 #9 563103 #9 563401 #9 563102
9 พิษณุโลก เลขท่ี 14 ถ.จ่ำนกร้อง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0 5524 2909 0 5524 3033 #9 553102 #9 553301 #9 553103 #9 553401 #9 553102
10 เพชรบูรณ์ เลขท่ี 193 ม.11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.

เพชรบูรณ์ 67000
0 5673 7045    
, 0 5673 7049

0 5673 7046 #9 564101 
,#9 564102

#9 564301-2 #9 564101 #9 564401-2 #9 564102

11 แพร่ เลขท่ี 35 ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 0 5451 1118    
,  0 5452 2806 
,     0 5452 
4595

0 5452 2015    
, 0 5452 2052

#9 543102 #9 543301-2 #9 543101 #9 543401-2 #9 543103

12 แม่ฮ่องสอน เลขท่ี 122/10 ถ.ขุนลุมประพำส ต.จองค ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 0 5361 1376    
, 0 5361 1639

0 5361 1638 #9 533101 #9 533301-2 #9 533102 #9 533401-2 #9 533102

ข้อมูลติดต่อส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด



ล ำดับท่ี จังหวัด ท่ีอยู่ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ โทรสำร สำยใน กศ. ยผ. ทอ. สธ.
13 ล ำปำง ศำลำกลำงจังหวัดล ำปำง ช้ัน2 ถ.วชิรำวุธด ำเนิน ต.พระบำท อ.เมือง จ.

ล ำปำง 52000
0 5426 5022 0 5426 5024 #9 544101-3 #9 544301-2 #9 544101-3 #9 544401-2 #9 544301-2

14 ล ำพูน เลขท่ี 218 ถ.วัดพระยืน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ล ำพูน 51000 0 5351 1184   
,  0 5351 2003

0 5351 2004 #9 534101 #9 534301-2 #9 534101 #9 534401-2 #9 534102

15 สุโขทัย เลขท่ี 9 ถ.ศรีอินทรำทิตย์ ต.ธำนี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 0 5561 3536   
, 0 5561 1785

0 5561 3038 #9 554101-3 #9 554301-2 #9 554102 #9 554201-2 #9 554103

16 อุตรดิตถ์ เลขท่ี 168 ม.3 ต.ป่ำเซ่ำ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 0 5581 7746   
,  0 5581 7742 
  , 0 5581 7646

0 5581 7742   
, 0 5581 7567

#9 555102 
,#9 555103

#9 555301-2 #9 555102 #9 555401-2 #9 555102

17 อุทัยธำนี เลขท่ี 129 ม.3 ถ.อุทัยธำนี -หนองฉำง ต.น้ ำซึม อ.เมืองอุทัยธำนี จ.
อุทัยธำนี 61000

0 4525 4855   
, 0 5697 0144-
5

0 4524 4318    
, 0 5697 0146

#9 454103 #9 565301 #9 565102-3 #9 565401-2 #9 565102-3

18 กำฬสินธ์ุ เลขท่ี 3/3 ถ.บำยพำส-ทุ่งมน ต.กำฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.กำฬสินธ์ุ 46000 0 4381 1631 0 4381 2524 #9 431103 #9 431301-2 #9 431102 #9 431401-2 #9 431103
19 ขอนแก่น เลขท่ี 4/1 ถ.หน้ำศูนย์รำชกำร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0 4323 6571 0 4324 4075 #9 432102 #9 432301-2 #9 432102 #9 432401-2 #9 432501-2
20 ชัยภูมิ เลขท่ี 275 ถ.องค์กำรฯ สำย2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 0 4481 1598 0 4482 1409 #9 441101-3 #9 441301-2 #9 441102 #9 441401-2 #9 441102
21 นครพนม เลขท่ี 213/1 ถ.อภิบำลบัญชำ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 

48000
0 4251 1117 0 4251 2826 #9 421101-2 #9 421301-2 #9 421102 #9 421401-2 #9 421102

22 นครรำชสีมำ เลขท่ี 624/7-8 ถ.ช้ำงเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000 0 4424 2172   
, 0 1124 6247

0 4425 9463 #9 442101-3 #9 442301-2 #9 442102 #9 442401-2 #9 442102-3

23 บุรีรัมย์ เลขท่ี 67/22 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 0 4461 1016 0 4461 3473 #9 443102 #9 443301-2 #9 443101-2 #9 443401-2 #9 443102-3
24 มหำสำรคำม เลขท่ี 19 ซ.21 ถ.มหำชัยด ำริห์ ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 44000 0 4371 1073   

,   0 4374 0052
0 4372 2037 #9 433101-3 #9 433301-2 #9 433102-3 #9 433401-2 #9 433102-3

25 มุกดำหำร ศูนย์รำชกำรจังหวัดมุกดำหำร ถ.วิวิธสุรกำร ต.มุกดำหำร อ.เมือง
มุกดำหำร    จ.มุกดำหำร 49000

0 4261 1575 0 4261 1756 #9 422101-3 #9 422301-2 #9 422102-3 #9 422401-2 #9 422201-2

26 ยโสธร เลขท่ี 125 ม.5 ถ.แจ้งสนิท ต.ส ำรำญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 0 4558 6063  , 
 0 4558 6066

0 4558 6067 #9 451101-2 #9 431301-2 #9 451101-2 #9 451401-2 #9 451101-2



ล ำดับท่ี จังหวัด ท่ีอยู่ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ โทรสำร สำยใน กศ. ยผ. ทอ. สธ.
27 ร้อยเอ็ด เลขท่ี 58 ถ.รัฐกิจไคลคลำ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 0 4351 1735  , 

  0 4351 2515  
,  0 4351 3797

0 4351 3735 #9 434101-2 #9 434301-2 #9 434102 #9 434401-2 #9 434103

28 เลย เลขท่ี 302/9 ถ.เลย-เชียงคำน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 0 4281 1163   
, 0 4281 4344

0 4281 2612 #9 423101-2 #9 423301-2 #9 423102-3 #9 423401-2 #9 423102

29 ศรีสะเกษ เลขท่ี 428/4 ถ.ขุนอ ำไพอุทิศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 0 4561 1485   
,  0 4561 2404

0 4561 2648 #9 451101 #9 452301 #9 452102 #9 452401-2 #9 452103

30 สกลนคร เลขท่ี 4/4 ถ.ใสสว่ำง ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 0 4271 1277   
, 0 4271 1036

0 4271 3241 #9 424101-3 #9 424301-2 #9 424102 #9 424401-2 #9 424103

31 สุรินทร์ เลขท่ี 15 ถ.เทศบำล4 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 0 4451 1384    
, 0 4453 1440

0 4451 4994 #9 444301-2 #9 444301-2 #9 444102 #9 444401-2 #9 444103

32 หนองคำย ศูนย์รำชกำรจังหวัด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคำย 43000 0 4241 3373-5 
, 0 4241 1561  
,  0 4242 1128

0 4451 4994  , 
 0 4241 1339

#9 425202 #9 425301 #9 425102 #9 425201-2 #9 425103

33 หนองบัวล ำภู อำคำรศูนย์รำชกำรศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวล ำภู ช้ัน1 ถ.หนองบัวล ำภู-
เลย ต.ล ำภู อ.เมือง จ.หนองบัวล ำภู 39000

0 4231 2017-8 0 4231 2017 #9 426101-3 #9 426301 #9 426103 #9 426401 #9 426101

34 อ ำนำจเจริญ อำคำรศำลำกลำงจังหวัดอ ำนำจเจริญ ช้ัน1 ต.โนนหนำมแท่ง               
            อ .เมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

0 4552 3051-3 0 4552 3053 #9 453101-2 #9 45301-2 #9 453102 #9 453401-2 #9 453102

35 อุดรธำนี เลขท่ี 17-18 ถ.ส่ีศรัทธำ ต.หมำกแข้ง จ.อุดรธำนี 41000 0 4224 1287   
, 0 4224 1749

0 4224 1690 #9 427102 #9 427301 #9 427101 #9 427401 #9 427103

36 อุบลรำชธำนี ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอุบลรำชธำนี ถ.อุปรำช ต.ในเมือง อ.เมือง        
       จ.อุบลรำชธำนี 34000

0 4525 4855    
,  0 4524 4771

0 4524 4318 #9 454103 #9 454301-2 #9 454102-3 #9 353401-2 #9 454401-2



ล ำดับท่ี จังหวัด ท่ีอยู่ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ โทรสำร สำยใน กศ. ยผ. ทอ. สธ.
37 บึงกำฬ ศำลำกลำงจังหวัดบึงกำฬ ช้ัน4 ต.บึงกำฬ อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ 

38000
0 4249 2528 ,  
 0 4249 1232 , 
    0 4249 1691

0 4249 2530  , 
   0 4249 1511

#9 428101 #9 428301-2 #9 428101-2 #9 428401-2 #9428101-2

38 จันทบุรี เลขท่ี 1162/2 ถ.ท่ำแฉลบ ต.ตลำด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 0 3931 1357 0 3932 2026 #9 391101-3 #9 391301-2 #9 391102-3 #9 391401-2 #9 391501-2
39 ชลบุรี เลขท่ี 43/16 ถ.โรงพยำบำลเก่ำ ต.บำงปลำสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 0 3827 7217 0 3827 4279 #9 382101-3 #9 382301  - #9 382401-2  -

40 ตรำด เลขท่ี 322/1 ม.5 ถ.ดอนจวน-บ้ำนล่ำง ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตรำด จ.
ตรำด 23000

0 3951 1283 0 3952 0231 #9 392101-3 #9 392301-2 #9 392102-3 #9 392401-2 #9 392102 
,#9 392302

41 นครนำยก เลขท่ี 182/87 ม.1 ต.ท่ำช้ำง อ.เมือง จ.นครนำยก 26000 0 3731 2707    
    ,0 3731 
3106

0 3731 1016 #9 371101-3 #9 371301-2 #9 371102 #9 371401-2 #9 371102-3

42 ปรำจีนบุรี ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปรำจีนบุรี ศำลำกลำงจังหวัด ช้ัน1 ต.ไม้เค็ด อ.
เมือง จ.ปรำจีนบุรี 25230

0 3745 4062-4 0 3745 4063 #9 372102 #9 372301-2 #9 372103 #9 372401-2 #9 372102

43 สระแก้ว ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว ช้ัน1 ถ.สุวรรณศร ต.ท่ำเกษม อ.เมือง จ.
สระแก้ว 27000

0 3742 5011-3 0 3742 5011-2 #9 373102 #9 373301-2 #9 373102-3 #9 373401-2 #9 373201

44 ระยอง อำคำรส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ศูนย์รำชกำรจังหวัดระยอง ถ.
สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

0 3869 4044-6 0 3869 4047 #9 383101 #9 383301-2 #9 383102 #9 383401-2 #9 383102

45 กำญจนบุรี เลขท่ี 100/38 ถ.แม่น้ ำแม่กลอง ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
71000

0 3456 4292-3 0 3462 2159 #9 341101-2 #9 341301-2 #9 341102 #9 341401-2 #9 341102

46 ฉะเชิงเทรำ เลขท่ี 30-30/1 ถ.หน้ำเมือง ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 0 3851 1400 0 3851 3868 #9 381101-3 #9 381301-2 #9 381103 #9 381401-2 #9 381302
47 ชัยนำท เลขท่ี 116 ถ.คันก้ันน้ ำชลประทำน3 ต.บ้ำนกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนำท 

17000
0 5641 1069  , 
  0 5641 2507

0 5641 2506 #9 561101-2 #9 561301-2 #9 561102 #9 561401-2 #9 561101-2

48 นครปฐม เลขท่ี 99 ม.6 ช้ัน5 ศำลำกลำงจังหวัด ถ.ศูนย์รำชกำร ต.ถนนขำด อ.เมือง
       จ.นครปฐม 73000

0 3434 0053-4 0 3434 0055 #9 342101-3 #9 342301-2 #9 342102-3 #9 342401-2 #9 342102-3



ล ำดับท่ี จังหวัด ท่ีอยู่ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ โทรสำร สำยใน กศ. ยผ. ทอ. สธ.
49 นนทบุรี เลขท่ี 15 ซ.รัตนำธิเบศร์6 ต.บำงกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 0 2591 7880 ,  

     0 2591 
6936

0 2580 9333 #9 22102 #9 22301-2 #9 22102-3 #9 22401-2 #9 22102

50 ปทุมธำนี เลขท่ี 35/2 ม.1 ถ.รังสิต-ปทุมธำนี ต.บ้ำงกลำง อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 
12000

0 2567 0224    
 , 0 2567 4321

0 2567 0234 #9 23101-2 #9 23301-2 #9 23102 #9 23401-2 #9 23102

51 ประจวบคีรีขันธ์ุเลขท่ี 61 ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 0 3261 1380 0 3261 1972 #9 321101-3 #9 321301-2 #9 321102 #9 321401-2 #9 321102
52 อยุธยำ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ต.คลองสวนพลู อ.

พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000
0 3533 6525-7 0 3533 6526 #9 352101-2 #9 352301-2 #9 352102 #9 352401-2 #9 352302

53 เพชรบุรี เลขท่ี 263 ม.2 ถ.คีรีรัถยำ ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 0 3242 4208 0 3242 4207 #9 322101-3 #9 322301-2 #9 322102 #9 322401-2 #9 322102
54 รำชบุรี เลขท่ี 45 ถ.อ ำเภอ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.รำชบุรี 70000 0 3233 8995   

,     0 3232 
5867

0 3233 7106 #9 323101-3 #9 323301-2 #9 323102-3 #9 323401-2 #9 323102

55 ลพบุรี เลขท่ี 2/3 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 0 3642 1669   
,  0 3641 1992

0 3642 1668 #9 361101-3 #9 361301-2 #9 361103 #9 361401-2 #9 361102

56 สมุทรปรำกำร เลขท่ี 3/1 ซ.ศรีวิทยำนอก ถ.ศรีสมุทร ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร
 10270

0 2395 1148 0 2389 5961 #9 24101-3 #9 24301-2 #9 24103 #9 24401-2 #9 24102

57 สมุทรสงครำม เลขท่ี 92/11 ม.1 ต.ลำดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงครำม 75000 0 3471 5537-8 0 3471 1495 #9 343101-3 #9 343301-2 #9 343102-3 #9 343401-2 #9 343102
58 สมุทรสำคร เลขท่ี 90/1 ก-ต.บำงโทรัด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000 0 3442 6092 0 3441 1718 #9 344102-3 #9 344301-2 #9 344102-3 #9 344401-2 #9 344102-3
59 สระบุรี เลขท่ี 549/1 ถ.พิชัยรณรงค์สงครำม ต.ปำกเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 

18000
0 3622 2223    
 , 0 3621 1763 
    , 0 3621 
1347

0 3622 2223   
, 0 3621 1763

#9 362401-2 #9 362301-2 #9 362102 #9 362401-2 #9 362102

60 สิงห์บุรี บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดสิงห์บุรี ถ.สิงห์บุรี-บำงพำน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
16000

0 3650 7193 0 3650 7196 #9 363102 #9 363301-2 #9 363102-3 #9 363401-2 #9 363102-3

61 สุพรรณบุรี เลขท่ี 9/9 ม.4 ถ.มำลัยแมน-บำงล่ี ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.
สุพรรณบุรี 72000

0 3555 5696 0 3555 5477 #9 351101-3 #9 351301 #9 351103 #9 351401-2 #9 351302

62 อ่ำงทอง เลขท่ี 22/1 ม.2 ถ.โพธ์ิพระยำ-ท่ำเรือ ต.ศำลำแดง อ.เมืองอ่ำงทอง จ.
อ่ำงทอง 14000

0 3561 1774   
,  0 3561 2774

0 3561 2774  , 
 0 3561 1774

#9 353102 #9 353301-2 #9 353103 #9 353401-2 #9 353102



ล ำดับท่ี จังหวัด ท่ีอยู่ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ โทรสำร สำยใน กศ. ยผ. ทอ. สธ.
63 กระบ่ี เลขท่ี 99/1 ถ.ศรีตรัง ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000 0 7566 3340-2 0 7566 3339 #9 341101-2 #9 751301-2 #9 751103 #9 751401-2 #9 751102
64 ชุมพร ศำลำกลำงจังหวัดชุมพร  ช้ัน3 ถ.ไตรรัตน์ ต.นำชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.

ชุมพร 86000
0 7763 0621 0 7763 0622 #9 771101-2 #9 771301-2 #9 771102-3 #9 771401-2 #9 771102

65 ตรัง เลขท่ี 28 ถ.วิเศษกุล ต ำบลทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 0 7521 1488 0 7521 1490 #9 752102 #9 752301 #9 752102 #9 752401-2 #9 752103
66 นครศรีธรรมรำชเลขท่ี 86 ม.9 ถ.มะขำมชุม ต.นำเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 30000 0 7535 6069 0 7534 4215 #9 753101-102#9 753301-2 #9 753102 #9 753401-2  -

67 นรำธิวำส ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนรำธิวำส ถ.วรคำมพิพิธ ต.บำงนำค อ.เมือง
นรำธิวำส จ.นรำธิวำส 96000

0 7351 1098   
,  0 7351 2719

0 7351 2718 #9 731102 #9 731301-2 #9 731102-3 #9 731401-2 #9 731102

68 ปัตตำนี เลขท่ี 12 ซ.5 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.สะบำรัง อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000 0 7333 5158  , 
  0 7334 9605  
,   0 7334 9043

0 7333 1882 #9 732102-3 #9 732301-2 #9 732102-3 #9 732102-3 #9 732102-3

69 พังงำ เลขท่ี 647/1 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง จ.พังงำ 82000 0 7648 1743 0 7648 1741 #9 761102 #9 761301-2 #9 761102-3 #9 761401-2 #9 761102
70 พัทลุง ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี ต.คูสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 

93000
0 7461 3151 0 7461 2414 #9 741102 #9 741301-2 #9 741102-3 #9 741401-2 #9 741102

71 ภูเก็ต เลขท่ี 1/1 ถ.มนตรี ต.ตลำดใหญ่ อ.เมือง จ.ภุเก็ต 83000 0 7621 2017 0 7622 1065 #9 762101-2 #9 762301-2 #9 762102-3 #9 762401-2 #9 762102
72 ยะลำ อำคำรส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดยะลำ ศำลำกลำงจังหวัดยะลำ ต.สะเตง 

อ.เมือง จ.ยะลำ 95000
0 7321 2018 0 7321 1706 #9 733102-3 #9 733301-2 #9 733103 #9 733401-2 #9 733102

73 ระนอง เลขท่ี 15/16 ถ.ลุวัง ต.เขำนิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 0 7781 1317 0 7781 2336 #9 772101 #9 772301 #9 772102 #9 772301 #9 772301
74 สงขลำ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสงขลำ ถ.สงขลำ-นำทวี อ.เมือง จ.สงขลำ 90000 0 7431 1422 0 7432 4238 #9 742102 #9 742301-2 #9 742102-3 #9 742401-2 #9 742501-2

75 สตูล เลขท่ี 4 ถ.บุรีวำนิช ต.พิมำน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 0 7471 1126 0 7472 1359 #9 743101-2 #9 743101 #9 743102 #9 743401 #9 743102
76 สุรำษฎร์ธำนี เลขท่ี 27/8 ถ.ตลำดใหม่ ต.ตลำด อ.เมืองสุรำษฎรธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 840000 7727 2503  , 

 0 7728 6549
0 7728 5150 #9 773101-3 #9 773301-2 #9 773102 #9 773101-4 #9 773201-2
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