รายชื่อผู้ประสานงานกับสานักงานพาณิชย์จังหวัด
กรมการค้าต่างประเทศ
ที่
สานัก/กอง /ชื่อ-นามสกุล
1. กองบริหารการค้าข้าว
นางจรรยาณี บุญมั่ง
ปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ส่งออกข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร
นางสาวธิญาดา ผิวอ่อน
ปฏิบัติงานด้านการนาเข้าข้าว
ภายใต้ WTO/ความร่วมมือทวิภาคี
เช่น ความร่วมมือไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA),
ความร่วมมืออาเซียน – เกาหลี (AKFTA),
การนาเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน
(AFTA) เป็นต้น และรายงานการนาเข้าข้าว
นางสาวกุลรภัส ชูทรงเดช
ปฏิบัติงานด้านการนาผ่าน
ซึ่งสินค้าข้าว การส่งออกข้าวภายใต้โควตา
EU การส่งออกข้าว การส่งออกข้าวไปนอก
ราชอาณาจักรที่มิใช่เพื่อการค้า
2. กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
นายวีระวัตร ฮ้อแสงชัย
ปฏิบัติงานด้านการประชุมมันสาปะหลัง
นานาชาติ (World Tapioca Conference
2020)
นายธนาธิป จันทร์มา
ปฏิบัติงานด้านมาตรการกากับดูแลนาเข้า
มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ
นางพัชรินทร์ มงคลเดชาโชติ
ปฏิบัติงานด้านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตกับ
ผู้ใช้มันเส้นสะอาด
3 กองบริหารการนาเข้าและรับรองถิ่นกาเนิด
นางสาวจันทิมา ฟูวิวัฒนาการกูร
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณสมบัติ
ถิ่นกาเนิดสินค้า
นางสาวลักขณา วิญญา
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณสมบัติถิ่น
กาเนิดสินค้า

ตาแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์/E-mail

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชานาญงาน โทรศัพท์ : 02-547-4833
กลุ่มกากับและสถิติค้าข้าว
โทรสาร : 02-547-4821
e-mail : ricedft.info@gmail.com
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
โทรศัพท์ : 02-547-4833
กลุ่มกากับและสถิติค้าข้าว
โทรสาร : 02-547-4821
e-mail : ricedft.info@gmail.com

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
กลุ่มกากับและสถิติค้าข้าว

โทรศัพท์ : 02-547-4833
โทรสาร : 02-547-4821
e-mail : ricedft.info@gmail.com

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
กลุ่มสินค้ามันสาปะหลัง (สินค้ามัน
สาปะหลังและผลิตภัณฑ์)

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
กลุ่มสินค้ามันสาปะหลัง (สินค้ามัน
สาปะหลังและผลิตภัณฑ์)

โทรศัพท์ : 02-547-5123
โทรสาร : 02-547-4802
e-mail :
weerawath@outlook.com
โทรศัพท์ : 02-547-5123
โทรสาร : 02-547-4748
e-mail : junmaa0000@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-547-5123
โทรสาร : 02-547-4802
e-mail : in.patcharin@gmail.com

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มตรวจสอบรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
กลุ่มตรวจสอบรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้า

โทรศัพท์ : 02-547-4809
โทรสาร : 02-547-4807
e-mail : importad@moc.go.th
โทรศัพท์ : 02-547-4823
โทรสาร : 02-547-4807
e-mail : importad@moc.go.th

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
กลุ่มงานวิชาการมาตรฐานสินค้า 1

-4ที่

สานัก/กอง /ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรสวรรค์ เร่งรีบ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบย้อนหลัง
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์อินทร์
ปฏิบัติงานด้านการรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
ด้วยตนเอง (Self - Certification)
4. กองมาตรฐานสินค้านาเข้าส่งออก
นางสาวปวีณา ยะวงศา
ปฏิบัติงานด้านการขอใช้/ต่ออายุ
เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยให้กับ
จังหวัดที่มีแหล่งผลิตที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานข้าวหอมมะลิ
ไทยกับกรมการค้าต่างประเทศ
นางลาวัลย์ อวยพร
ปฏิบัติงานด้านการขอใช้/ต่ออายุ
เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยให้กับ
จังหวัดที่มีแหล่งผลิตที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานข้าวหอมมะลิ
ไทยกับกรมการค้าต่างประเทศ
นางสาวรัชนี ทาเกิด
ปฏิบัติงานด้านการขอใช้/ต่ออายุ
เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยให้กับ
จังหวัดที่มีแหล่งผลิตที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานข้าวหอมมะลิ
ไทยกับกรมการค้าต่างประเทศ
นางสาวสาลี อุ่นตรงจิตร
ปฏิบัติงานด้านการขอใช้/ต่ออายุ
เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยให้กับ
จังหวัดที่มีแหล่งผลิตที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานข้าวหอมมะลิ
ไทยกับกรมการค้าต่างประเทศ
นางสาวประไพพรรษ มันทะติ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสภาพ
สานักงานของบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาการรับจดทะเบียนรายใหม่และการ
เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสานักงานของผู้ทาการค้า
ขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน

ตาแหน่ง
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
กลุ่มป้องกันการแอบอ้าง
ถิ่นกาเนิดสินค้า 2
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
กลุ่มป้องกันการแอบอ้าง
ถิ่นกาเนิดสินค้า 1

หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
โทรศัพท์ : 02-547-4823
โทรสาร : 02-547-4807
e-mail : importad@moc.go.th
โทรศัพท์ : 02-547-4808
โทรสาร : 02-547-4807
e-mail : importad@moc.go.th

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ โทรศัพท์ : 02-547-4746
กลุ่มงานรับรองคุณภาพสินค้า
โทรสาร : 02-547-4748
มาตรฐาน
e-mail : csidft@moc.go.th

เจ้าพนักงานการพาณิชย์อาวุโส
กลุ่มงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

โทรศัพท์ : 02-547-4746
โทรสาร : 02-547-4748
e-mail : csidft@moc.go.th

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานรับรองคุณภาพสินค้า
มาตรฐาน

โทรศัพท์ : 02-547-4746
โทรสาร : 02-547-4748
e-mail :
ratchakwan19@gmail.com

นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
กลุ่มงานรับรองคุณภาพสินค้า
มาตรฐาน

โทรศัพท์ : 02-547-4746
โทรสาร : 02-547-4748
e-mail : csidft@moc.go.th

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานทะเบียนและใบอนุญาต
สินค้ามาตรฐาน

โทรศัพท์ : 02-547-4749
โทรสาร : 02-547-4749
e-mail : ocs.license@gmail.com

-5ที่

สานัก/กอง /ชื่อ-นามสกุล
นางสาวธนัฏฐา หงษ์ทอง
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสภาพ
สานักงานของบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาการรับจดทะเบียนรายใหม่และการ
เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสานักงานของผู้ทาการค้า
ขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายนริศร จินตวรรณ
ปฏิบัติงานดูแลระบบลงทะเบียน
ผู้ประกอบการ และระบบการให้บริการออก
หนังสือสาคัญการส่งออก - นาเข้าสินค้า
นายชาติชาย จึงจินต์เจริญ
ปฏิบัติงานดูแลระบบลงทะเบียน
ผู้ประกอบการ และระบบการให้บริการออก
หนังสือสาคัญการส่งออก - นาเข้าสินค้า

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานทะเบียนและใบอนุญาต
สินค้ามาตรฐาน

หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
โทรศัพท์ : 02-547-4749
โทรสาร : 02-547-4749
e-mail : ocs.license@gmail.com

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และ
ฐานข้อมูล

นายมารุต เหล่าสิทธิบุญชัย
ปฏิบัติงานดูแลระบบตรวจสอบต้นทุนการ
ผลิตสินค้าเพื่อรองรับการขยายเขตการค้า
เสรี (Rovers)
6. กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
นายพิธัช ตู้จินดา
งานด้านมาตรการเยียวยาทางการค้า
(AD/CVD/SG)
7. สานักบริการการค้าต่างประเทศ
นางบัณรสี หลงปาน
ปฏิบัติงานด้านการออกใบอนุญาตและหนังสือ
รับรองการส่งออก – นาเข้าสินค้าทั่วไป
นางกัลยา ผลภาษี
ปฏิบัติงานด้านการออกใบอนุญาตและหนังสือ
รับรองการส่งออก – นาเข้าสินค้าทั่วไป
นางเกล็ดแก้ว แตงมณี
ปฏิบัติงานด้านการออกหนังสือรับรองถิ่น
กาเนิดสินค้า
นางสาวอาไพพันธุ์ เอี่ยมอาภรณ์
ปฏิบัติงานด้านการออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้า

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กลุ่มงานนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 02-547-4810
เบอร์ภายใน : 4602
โทรสาร : 02-547-4812
e-mail : narisornj@moc.go.th
โทรศัพท์ : 02-547-4810
เบอร์ภายใน : 4602
Call center : 1385111
โทรสาร : 02-547-4812
e-mail : chatchaiju@moc.go.th
โทรศัพท์ : 02-547-4810
เบอร์ภายใน : 4600
โทรสาร : 02-547-4812
e-mail : marutl@moc.go.th

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และ
ฐานข้อมูล

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-547-5081
โทรสาร : 02-547-4741
e-mail : butrade@moc.go.th

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานหนังสือสาคัญฯ 1
(สินค้าอุตสาหกรรม)
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานหนังสือสาคัญฯ 1
(สินค้าเกษตร)
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานหนังสือสาคัญฯ 2

โทรศัพท์ : 02-547-4828
โทรสาร : 02-547-4828
e-mail : banrasri2007@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-547-4756
โทรสาร : 02-547-4828
e-mail : polpasri@yahoo.com
โทรศัพท์ : 02-547-4827 โทรสาร :
02-547-4890
e-mail : eximdft@moc.go.th
โทรศัพท์ : 02-547-4838
โทรสาร : 02-547-4757
e-mail : ampaipuni@moc.go.th

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มงานหนังสือสาคัญฯ 2

-4ที่

สานัก/กอง /ชื่อ-นามสกุล
นายมารซิน บินฮาริส
ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนและข้อมูล
กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล
นางธนวรรณ อิ่มละออ
ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนและข้อมูล
กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล
8. กองกฎหมาย
นายขจรยุทธ ไชยเสริฐ
กลุ่มงานวิชาการและพัฒนากฎหมาย
9. สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม
นายกรกฎ สรวลใจชื่น
กลุ่มงานอานวยความสะดวก
10. กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน
นายประกาศิต มงคลเกษม
ปฏิบัติงานด้านโครงการการจัดงานมหกรรม
การค้าชายแดน (จังหวัดนราธิวาส)
นางสาวผกามาศ วนาภานุเบศ
ปฏิบัติงานด้านโครงการการจัดงานมหกรรม
การค้าชายแดน (จังหวัดสระแก้ว)
11. กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า
นางสาวฮานาน วิสิษฎ์ภัทรานนท์
ปฏิบัติงานด้านการใช้สิทธิประโยชน์
ทางการค้า (อัตราภาษีศุลกากรภายใต้
GSP และ FTA และกฎถิ่นกาเนิดสินค้า
(Rules of Origin) ภายใต้กรอบ
GSP : สวิตเซอร์แลนด์/ นอร์เวย์
FTA : อาเซียน-จีน/ อาเซียน-เกาหลี/
อาเซียน-ฮ่องกง/ ไทย-เปรู/ ไทย-ชิลี
นางสาวจินตนา เจียมสุบุตร
ปฏิบัติงานด้านการใช้สิทธิประโยชน์
ทางการค้า (อัตราภาษีศุลกากรภายใต้
GSP และ FTA และกฎถิ่นกาเนิดสินค้า
(Rules of Origin) ภายใต้กรอบ
GSP : สหรัฐ/ รัสเซีย และกลุ่มประเทศ CIS
FTA : กลุ่มประเทศอาเซียน (10 ประเทศ)/
อาเซียน - อินเดีย/ ไทย – อินเดีย

ตาแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ โทรศัพท์ : 02-547-4837
กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล
โทรสาร : 02-547-4754
e-mail : marbin34@gmail.com
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
โทรศัพท์ : 02-547-4829
กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล
โทรสาร : 02-547-4754
e-mail : thanawan.imlaor@gmail.com
นิติกรชานาญการ
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๔๗-๔๗๒๖
กลุ่มงานวิชาการและพัฒนากฎหมาย โทรสาร : ๐๒-๕๔๗-๔๗๒๗
e-mail : jornchaiyasert@gmail.com
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ
กลุ่มส่งเสริมตลาดและ
ประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-547-4744
โทรสาร : ๐๒-๕๔๗-5107
e-mail : apiinspire@gmail.com

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
กลุ่มความร่วมมือฯ 1

โทรศัพท์: 02-547-5100
e-mail: plantpis.dft@gmail.com

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
กลุ่มความร่วมมือฯ 1

โทรศัพท์: 02-547-5100
e-mail: plantpis.dft@gmail.com

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
กลุ่มสิทธิประโยชน์ทางการค้า 1

โทรศัพท์ : 02-547-4819
โทรสาร : 02-547-4816
e-mail :
tradprefer1.dft@gmail.com

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
กลุ่มสิทธิประโยชน์ทางการค้า 2

โทรศัพท์ : 02-547-4872
โทรสาร : 02-547-4816
e-mail : whawha90@gmail.com

-5ที่

สานัก/กอง /ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกนลรัตน์ เหลืองสด
ปฏิบัติงานด้านการใช้สิทธิประโยชน์
ทางการค้า (อัตราภาษีศุลกากรภายใต้
GSP และ FTA และกฎถิ่นกาเนิดสินค้า
(Rules of Origin) ภายใต้กรอบ
FTA : อาเซียน-ญี่ปุ่น/ ไทย-ญี่ปุ่น/
ไทย - ออสเตรเลีย/ไทย-นิวซีแลนด์/
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์/ RCEP
สิทธิพิเศษ : DFQF/ GSTP
นางสุจิรา จันทะเสนา
ปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและ
ภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปิดเสรีทางการค้า
นางสาวณัชพัฒน์ เจนเจริญ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและ
เผยแพร่การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

ตาแหน่ง
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
กลุ่มสิทธิประโยชน์ทางการค้า 3

หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
โทรศัพท์ : 02-547-5098
โทรสาร : 02-547-4816
e-mail : kanonrats@gmail.com

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
กลุ่มบริหารกองทุน FTA

โทรศัพท์ : 02-547-4818
โทรสาร : 02-547-4816
e-mail : poo_son@hotmail.com

เจ้าพนักงานการพาณิชย์
ชานาญงาน
กลุ่มส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทาง
การค้า
12. กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า
น.ส.ภาสุรี พัฒนาวิสุทธิ์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Nonกลุ่มงานมาตรการการค้า 1
Tariff Measures: NTMs)
น.ส.ณัฐพร ศรีภิญโญ
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
การเปิดตลาดนาเข้าสินค้าเกษตรตาม
กลุ่มงานมาตรการการค้า 2
พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
น.ส.ขวัญเริอน หินอ่อน
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
การเปิดตลาดนาเข้าสินค้าเกษตรตาม
กลุ่มงานมาตรการการค้า 4
พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ : 02-547-4855
โทรสาร : 02-547-4816
e-mail : chapat14@hotmail.com
โทรศัพท์ : 02-547-5095
โทรสาร : 02-547-4736
e-mail : tong.pasuree@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-547-5095
โทรสาร : 02-547-4736
e-mail : nutsri.pin@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-547-4734
โทรสาร : 02-547-4736
e-mail : kwan.dfttrq@gmail.com

