
รายช่ือผู้ประสานงานกับส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
กรมการค้าภายใน 

 

 
 
 

ที ่ ส านัก/กอง/ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
โทรศัพท์ /  
โทรภายใน 

E-mail หมายเหตุ  

1 กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร1 (กษ.1) 

 กลุ่มพืชผัก ผลไม้ และสินค้าอินทรีย์ 
นางสาวหทัยรัตน์ ทีปประชัย นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 02-507 -5722 agri2@dit.go.th - ปฏิบัติงานด้านสนิค้าพืชผัก ผลไม ้และสินค้าอินทรีย์ 
กลุ่มพืชน  ามันและวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
นางสาวปรางฉาย  ชื่นยินดี     นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 02-507-5721 Agrigroup3@gmail.com - ปฏิบัติงานด้านสินค้าปาล์มน  ามัน มะพร้าว กากถั่วเหลือง 

ถั่วเหลือง ปลาป่น 
กลุ่มพืชอุตสาหกรรมและอาหาร 
นางสาวดุสิตา  พลฤทธิ์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 02-507-5717 agri2@dit.go.th - ปฏิบัติงานด้านสินค้ากระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดง 

มันฝรั่ง กาแฟ ยางพารา 
กลุ่มปศุสัตว์และสัตว์น  า 
นางสาวปิยะฉัตร  พิมจันทึก  นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 02-507-5729 - 30 agridit@gmail.com - ปฏิบัติงานด้านสินค้าสุกร ไข่ไก่ ไก่เนื อ กุ้ง เกลือทะเล 

2 กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 (กษ.2) 

 กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์การตลาดข้าว 
นายวิทิต วิทิตเวท นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 02-507-6184 Ricegroup.dit@gmail.com - โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้การใช้งานระบบ      

ภูมิสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจดัการรถเกี่ยวนวดข้าว 
กลุ่มมาตรการค้าข้าว 
นายอภิมุข สุภัทรประทีป นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-507-6186 Apimook.sup@gmail.com - โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

 

mailto:Agrigroup3@gmail.com
mailto:agri2@dit.go.th
mailto:agridit@gmail.com
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ที ่ ส านัก/กอง/ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
โทรศัพท์ /  
โทรภายใน 

E-mail หมายเหตุ  

 นางสาวศิริรัตน์ ดีแก้วเกษ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-507-6186 Sirirat.bungkee@hotmail.com - โครงการตลาดนัดข้าวเปลือก 
นางสาวสุลาวัลย์ ชินบรรจง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 02-507-6186 Nook.nine@hotmail.com - โครงการชดเชยดอกเบี ยฯ 
กลุ่มพัฒนาระบบการค้าข้าว 
นางสาวสารภี  นรสิงห ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 02-507-5891 Rice.group3@gmail.com - การโอนเบี ยประชุมคณะอนุกรรมการติดตามก ากับดูแล 

การบริหารจัดการข้าวระดับจัง 
กลุ่มก ากับและส่งเสริมการค้าข้าว 
นายสมบัติ  หุตะเจริญ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-507-6183 nickybutt@gmail.com - งานตาม พ.ร.บ..การค้าข้าว พ.ศ..2489 
กลุ่มมันส าปะหลังและข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 
นางสาววิลาสินี  รัตนโชต ิ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 02-507-5896 Cropgroup.dit@gmail.com - งานด้านสินค้าส าปะหลังและข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 

3 การส่งเสริมและบริหารระบบตลาด 

 กลุ่มนโยบายและแผนพัฒนาระบบตลาด 
นางสาวโสภิดา วายุพัฒน ์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-507-5870 swayupat@gmail.com - งานด้านยุทธศาสตร์/ตัวชี วัด 
นางสาวพรชนก พรหมยา นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-507-5864 pornchanokbeau@gmail.com - งานด้านแผนงาน/โครงการ/ศูนย์รวบรวมฯ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางและตลาดสด 
นางสาวพิมพ์ณัฐชญา  
วงษ์เขตร์ 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 096-995-1562/ 
02-507-5873 

Ditpromotion2u@gmail.com - ตลาดต้องชม 

นางสิริพร อัศวเดชาชัย   นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 085-156-5326/ 
02-507-5899 

Ditpromotion2u@gmail.com - ตลาดกลาง และตลาดอ่ืนๆ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตลาดข้อตกลง 
นางกนกวรรณ ลวเวชกุล นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 090-923-9415/ 

02-507-5868 
kanokvanlava@gmail.com - ตลาดข้อตกลง 

นายสมยศ เตมียเสน 
 
 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 081-437-1244/ 
02-507-5868 

ditcontract@gmail.com 

mailto:Sirirat.bungkee@hotmail.com
mailto:Rice.group3@gmail.com
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ที ่ ส านัก/กอง/ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
โทรศัพท์ /  
โทรภายใน 

E-mail หมายเหตุ  

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตลาดรูปแบบพิเศษ 
นางสาวสวรส ไสยวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 081-309-3548 Savarodd5552@gmail.com - ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 
นางสาวน.ส.พัชรี รัตนสง นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 087-807-7923/ 

02-507-5872 
Aoypatcha24@gmail.com 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 
นายเด่นชัย เกษสาคร นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-507-5866 Den2523@hotmail.com - คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 
นายณัฐพล กระจกรูป นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 086-000-6028/ 

02-507-5866 
Jo_eyeless@hotmail.com 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตลาดท้องถิ่น 
นางสาวพรจิลาวรรณ ค้าเจริญ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 080-3058847/ 

02-507-5867 
Localmarket06@gmail.com - หมู่บ้านท ามาค้าขาย 

4 กองจัดระบบราคาสินค้าและปริมาณสินค้า 1  (รป.1) 

 นางสาวปริสา มีเถื่อน เจ้าพนักงานการพาณิชย์ช านาญงาน 02-507-5592 parisam@dit.go.th - รายงานราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจากระบบฐานข้อมูล
รายงานภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 

 นางสาวปริชญาภรณ์ ด้วงบุญมา นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-507-5674 Patana20509@dit.go.th - ติดตามรายงานตัวชี วัดของกระทรวงพาณิชย์ 
“ร้อยละสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจ าหน่าย
สอดคล้องกับต้นทุน” 

5 กองจัดระบบราคาสินค้าและปริมาณสินค้า 2 (รป.2) 

 กลุ่มพัฒนาระบบสินค้าและบริการ 
นางสาวรติกร เวชชะ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 02-507-5679 Wechchar@gmail.com - แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ/ตัวชี วัด/งบประมาณ 
กลุ่มวิเคราะห์สินค้า 1 
นางสาวปียาภรณ์ ยิ มศิริวัฒนะ 
 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 02-507-5595 Anny12198@gmail.com - ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ /บริการทางการแพทย์ 
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ที ่ ส านัก/กอง/ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
โทรศัพท์ /  
โทรภายใน 

E-mail หมายเหตุ  

กลุ่มวิเคราะห์สินค้า 2 
นายพีรพงษ์ สุรัตนเมธากุล นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-507-5879 Ditmask63@gmail.com - ปุ๋ย/หน้ากากอนามัย 
กลุ่มวิเคราะห์สินค้า 3 
นางสาวอรอุมา จ่าเรือง นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-507-5879 Onuma.jamuang@gmail.com - ยาปราบศัตรูพืช/เจลล้างมือ 
กลุ่มวิเคราะห์สินค้า 4 
นางสาวจรินทร์ สอนศรี นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 02-507-6340 Jarinthkv@hotmail.com - อาหารสัตว์/ใยสังเคราะห์ 

6 กองตรวจสอบและปฏิบัติการ 

 กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบ 
นายอธิป  สือพัฒธิมา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 02-507-5968 operate@dit.go.th - การสร้างเครือข่าย “อาสาธงฟ้า 1569” 
นางสาวปรียารัตน์ ประเสริฐสุข เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน 
กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน ก ากับสินค้าและคดี 
นางสาววลัยพรรณ  กันบัว นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 02-507-5520 compro@dit.go.th - ข้อมูลรายงานการขนย้ายสินค้าควบคุมและการ

รับแจ้งรายงานสินค้าควบคุมตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

นางสาวอรวรรณ  จนัทรเสนานนท ์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-507-5547 1569@dit.go.th - การรายงานผลการตรวจสอบผ่านระบบฐานข้อมูล
การตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูล
ร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ผู้บริโภค 
 - การรับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 และการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 

7 กองบริหารมาตรการลดค่าครองชีพและธงฟ้าประชารัฐ 

 กลุ่มส่งเสริมมาตรการลดค่าครองชีพ 
นางสาวนงนุช  ดอกนาค นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 02-507-5678 Thongfar1@hotmail.com 

 
- โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ
ประชาชน นางสาวภัทธิดา  ไชยวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 02-507-5638 

mailto:Onuma.jamuang@gmail.com
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ที ่ ส านัก/กอง/ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
โทรศัพท์ /  
โทรภายใน 

E-mail หมายเหตุ  

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาร้านธงฟ้าประชารัฐ 
นายปรัชญา  นราภิชาต นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 02-507-5667 Thongfar1@hotmail.com 

 
- โครงการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น (ธงฟา้ประชารัฐ) นางสาวนภาลัย  โกมลเมนะ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-507-5634 

นางวันวิสา  ธูปบูชา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 02-507-5442 
กลุ่มพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้า 
นายพีระพัฑ  กระจกรูป นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-507-5673 Thongfar1@hotmail.com 

 
- โครงการร้านอาหารธงฟ้าราคาประหยัด 
(หนูณิชย์) นายสุรเชษฐ์  พูนประสบสุข นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 02-507-5665 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นางวราภรณ์  อุ่นบริบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 02-507-5637 Thongfar1@hotmail.com 

 
- งานธุรการ 

นางมยุรา  เลิศวิจิตรโสภณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 02-507-5585 
 

กรมการค้าภายใน 
กุมภาพันธ์ 2563 


