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คํานํา 

ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้มีการบูรณาการภารกิจงานในส่วนภูมิภาค (Oner oof)  โดยมีสํานักงานพาณิชย์จังหวัด
เป็นผู้แทนหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค เช่น  
งานด้านยุทธศาสตร์การค้าและแผนงานโครงการ  การกํากับดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค การให้บริการและให้คําปรึกษาด้าน 
การพาณิชย์ต่างๆ เป็นต้น  

ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการดําเนินการ
รายงานข้อมูลและการดําเนินงานในภารกิจงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ร่วมกันทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์วางแผนพัฒนา ติดตามการดําเนินงาน รวมทั้งเช่ือมโยงแก้ไขปัญหา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จึงได้บูรณาการร่วมกับกรมต่างๆ โดยการหารือร่วมกันถึงการ
รวบรวมรายงานประจําที่แต่ละหน่วยงานได้มอบหมายในสํานักงานพาณิชย์จังหวัดรายงาน เพ่ือนํามาจัดระบบการรายงาน
และเป็นแนวทางเดียวกัน โดยได้นําเอาระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลกลางสํานักงานพาณิชย์จังหวัดมาเพ่ือใช้รวบรวมและ
ติดตามการรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด โดยได้มีการจัดทําคู่มือเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานรายงาน
ข้อมูลและการดําเนินงานให้กับสํานักงานพาณิชย์จังหวัด  

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคหวังว่าการจัดทําคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด เรื่อง  
การรายงานประจําของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
กระทรวงพาณิชย์ และส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในส่วนภูมิภาค (Local Economy) ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนไม่มากก็น้อย 

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 
มกราคม 2562 
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สารบญั 

หน้า 

คํานํา 
สารบัญ 

1.แนวทางการสั่งการและการรายงานของส่วนภูมิภาค 4 
ก.กรณีกรมสั่งการ/ประสาน สพจ. 
ข.กรณีสํานักงานพาณิชย์จังหวัดรายงานข้อสั่งการส่วนกลาง 

2. แนวทางการดําเนินการศูนย์ข้อมูลกลางสํานักงานพาณิชย์จังหวัด 6 
3.รายงานประจําที่ส่วนกลางมอบหมายให้สาํนักงานพาณิชย์จังหวัดรายงาน 7 

- ตารางสรุปรายงานประจําที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัดต้องจัดทําให้กับส่วนกลาง 9-16 
         ประจําปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
ภาคผนวก 17 
 - แบบฟอร์มรายงานสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  (สป.) 

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

 - แบบฟอร์มรายงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) 
 - แบบฟอร์มรายงานสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) 
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1.การส่ังการและการรายงานของส่วนภูมิภาค 
 ตามโครงสร้างหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นหน่วยงานสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยที่กระทรวงพาณิชย์มีการบูรณาการ
ภารกิจงานในส่วนภูมิภาคโดยมีสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นผู้แทนกระทรวงในภูมิภาคบูรณาการปฏิบัติงานภารกิจของ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการในทุกๆภารกิจสามารถดําเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  จึงมีแนวทางการสั่งการดังน้ี 

ก.กรณกีรมสั่งการ/ประสาน สพจ. 
  -  เรื่ อง เ ร่ งด่วน  : กรม (อธิบดี/รองอธิบดี )  สั่ งการตรงไปยัง  สพจ .  และ  สํ า เนาใ ห้  สป .หรือมีห นังสือ 
ถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์เพ่ือให้สั่ งการ  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องให้ พณจ . ไปราชการนอกพ้ืนที่จังหวัด  
หรือต้องดําเนินการกิจกรรมในพื้นที่  ขอความร่วมมือให้มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีหนังสือถึงปลัดกระทรวง
เพ่ือให้สั่งการ 
   - ประสานทั่วไป : กรมโดยสํานัก/กองส่งเรื่องให้ สป. ผ่าน กบภ. เพื่อแจ้ง สพจ. เช่น การประชุม Conference 
การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

ข.กรณสีาํนกังานพาณชิย์จังหวัดรายงานข้อสั่งส่วนกลาง 
- เรื่องเร่งด่วน : สพจ.รายงานตามหนังสือข้อสั่งการกรม ตรงไปยังกรมและสําเนาให้ปลัดกระทรวงทราบ  
- ประสานทั่วไป : สพจ. แจ้งกรม (สํานัก/กอง) สําเนาให้ กบภ.ทราบ 
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2. แนวทางการดําเนินการศูนย์ข้อมูลกลางสํานักงานพาณิชย์จังหวัด (opswarehouses) 
   

  เพ่ือเป็นการบูรณาการในการจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ได้พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางสํานักงานพาณิชย์จังหวัด(http://opswarehouses.moc.go.th) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ
สนับสนุนภารกิจงานของส่วนภูมิภาคและส่วนกลางในการจัดเก็บข้อมูลและผลการดําเนินงานต่างๆจากสํานักงานพาณิชย์
จังหวัด  และเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานระดับกรมเพ่ือให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้ร่วมกัน  

  ระบบศูนย์ข้อมูลกลางสํานักงานพาณิชย์จังหวัด (opswarehouses) คือ ระบบสารสนเทศที่ใช้รวบรวมข้อมูล 
จากสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพ่ือนํามาใช้สนับสนันการดําเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ได้เริ่ม
พัฒนาในปีงบประมาณ 2560 โดยในระยะแรกมีข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลสินค้าเกษตร (การผลิต ความต้องการ ราคา
สถานการณ์) เป็นต้น โดย กบภ. ร่วมกับ ศทส. โดยมีแนวทางในการดําเนินการโดยย่อ ดังน้ี 

ระบบศูนย์ข้อมูลกลางสํานกังานพาณชิย์จังหวัด (opswarehouses) 

ลําดบั การปฏบิตังิาน รายละเอียด หมายเหต ุ
1 ช่องทางการเขา้สู่ระบบ http://opswarehouse.moc.go.th Login โดยใช้ User ของแต่ละ

จังหวัด 
2 กลุ่มงานหลกัในการนํา

ข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ 
กลุ่ม ยผ. โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ
การค้าจังหวัดตามภารกิจการเป็นศูนย์ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจการค้า เพ่ือการพัฒนาด้านการค้าและ
ระบบเตือนภัยของจังหวัดและจัดวางระบบงาน
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชตาม
แผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 

ในอนาคตหากข้อมูลมีปริมาณมาก
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม หรือตามการสั่งการของ 
พาณิชย์จังหวัดเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3 กลุ่มงานสนับสนนุ กลุ่มงานหลักทีม่ีหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจและ
ข้อมูลที่เก่ียวขอ้งของ สพจ. ได้แก่กลุ่ม ยผ. กศ. 
สธ. ทอ. และบท. โดยรายงานผลการติดตาม การ
ดําเนินงาน ให้ กลุ่ม ยผ. เพ่ือนําข้อมูลเข้าสูร่ะบบ 

 

4 ชุดข้อมูลทีต่้องรายงาน สินค้าเกษตรทีส่ําคญัของจังหวัด 
ด้านการผลิต/ความต้องการ/ราคา/สถานการณ์ 
 

หากมีการเพ่ิมชุดข้อมูลในอนาคต
จะได้มีการแจ้งรายเอียดเพ่ิมเติม
ต่อไป 

5 เจ้าหน้าที ่กบภ. ในการ
ตดิตามประสานงาน 

1.นายจารุตร สมวงศ์  
นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ 
โทร #9 6902 
2.นายทรงพล สังข์รุ่ง  
นักวิชาการพาณิชย์ 
โทร #9 6928 
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3.รายงานประจําที่กระทรวงมอบหมายให้สํานักงานพาณิชยจั์งหวัดรายงาน 
 สํานักงานพาณิชยจังหวัดเป็นหน่วยงานผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ในพ้ืนที่ ซึ่งหน่วยงานกรมต่างๆมีการมอบหมายให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดดําเนินการและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ โดยกําหนดให้จัดทํารายงาน (ประจํา) และรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ  สารบัญอิเล็กทรอนิกส์  อีเมล์ เป็นต้น  ซึ่งมีอยู่หลากหลาย มีระยะเวลากําหนดให้รายงาน  
ที่เป็นประจําวัน  รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส เป็นต้น และสํานักงานพาณิชย์จังหวัดมีกลุ่มงานที่รับผิดชอบภารกิจและ 
จัดทาํข้อมูลการรายงานมีผู้ปฏิบัติอยู่ในหลายกลุ่มงาน  

เพ่ือให้การติดตามรายงานในส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  
ที่ถูกรายงานโดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดมาใช้ประมวลผลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกัน 
ในทุกหน่วยงาน รวมถึงสํานักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง 76 จงัหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ
กรมต่างๆ ในการจัดระบบรายงานรวบรวมแบบฟอร์ม กําหนดระยะเวลา และช่องทางการรายงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ในการ
ประสานงานสําหรับให้คําแนะนําเก่ียวกับแบบฟอร์มและวิธีการจัดทํารายงานประจําของสํานักงานพาณิชย์จังหวัดที่จัดส่ง
ให้กับส่วนกลาง 

 ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการในส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างบูรณาการ และทุกหน่วยงานสามารถตรวจสอบ และนําข้อมูล
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในทุกหน่วยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้นําเอาระบบงานศูนย์ข้อมูลกลางสํานักงาน
พาณิชย์จังหวัดที่ได้พัฒนาขึ้นมาสนับสนุนการรายงานและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของภูมิภาคกับส่วนกลางและกรม
ต่างๆ และใช้ในการติดตามการรายงานของสํานักงานพาณิชย์ 76 จังหวัด  ซึ่งจากการร่วมประชุมระหว่างหน่วยงานใน
ระดับกรม กบภ .  ได้รวบรวมประเภทรายงาน ช่องทางการจัดส่ง และกําหนดส่ง รายงานประจําที่มอบหมาย 
ให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดจัดทําและรายงาน ดังน้ี   

 โดย กบภ. จะมีการติดตามรายงานและแจ้งเตือนสํานักงานพาณิชย์จังหวัดผ่านทาง กลุ่มยุทธศาสตร์และ
แผนงาน (ยผ.) เพ่ือแจ้งเตือนให้กับกลุ่มงาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลผ่านทาง
ช่องทางที่กําหนด โดยมีแผนภูมิกระบวนการในการดําเนินงาน ดังน้ี 
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ตารางสรุปรายงานประจําทีส่ํานักงานพาณชิย์จังหวัดตอ้งจัดทาํรายงานใหก้บัส่วนกลาง 
ประจําปงีบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

3.1 สรุปจํานวนรายงานประจําที่ส่วนกลางมอบหมายสํานักงานพาณิชย์จังหวัด ดําเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 รวม 58 เรื่อง โดยสามารถจําแนกตามหน่วยงานได้ดังน้ี 

(1) สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  (สป.) จํานวน  20  เร่ือง 
(2) กรมการค้าภายใน (คน.) จํานวน  19  เรื่อง
(3) กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) จํานวน    4  เร่ือง
(4) กรมทรัพย์สินทางปัญญา  (ทป.) จํานวน    3  เร่ือง
(5) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) จํานวน    5  เร่ือง 
(6) สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จํานวน    7  เรื่อง 
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3.2 ตารางสรุปรายละเอียดการรายงาน เพ่ือให้การดําเนินการรายงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กบภ.  
ได้ดําเนินการสรุปเร่ืองที่หน่วยงานส่วนกลางมอบหมายให้สํานักงานพาณิชย์จัดทํารายงานเป็นประจํา พร้อมกําหนดระยะเวลา 
ในการจัดส่ง  ช่องทางการจัดส่ง และตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงาน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ลําดบั หน่วยงาน 
ตดิต่อ

สอบถาม 
รายงาน ช่องทางการรายงาน กําหนดส่ง 

แบบฟอร์ม
(ภาคผนวก) 

สํานักงานปลดักระทรวงพาณชิย์ 
1 กบภ. 

นายจารุตร 
สมวงศ์ 

#9 6902 

นายทรงพล 
สังข์รุ่ง 

#9 6928 

นส. 
จารุนันท์ 
เนติวิเชียร์ 
#9 6929 

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
จังหวัด (Factsheet) 

เว็บไซต์ สพจ. 
www.aecthaibiz.com/admin 

รายเดือน 
ทุกวันที่ 15 

ops 
01/2561 

2 ข้อมูลจังหวัด (Profile 
จังหวัด) 

เว็บไซต์ สพจ. 
www.aecthaibiz.com/admin 

รายเดือน 
ทุกวันที่ 15 

ops 
02/2561 

3 สรุปภาวะเศรษฐกิจการค้า
จังหวัดรายไตรมาส 

เว็บไซต์ สพจ. 
www.aecthaibiz.com/admin 

รายไตรมาส 
ภายในวันที่ 15 

ops 
03/2561 

4 สรุปผลความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของ
สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 

http://mocsurvey.moc.go.th/kbp
survey/login.php 

รายเดือน 
ทุกวันที่ 2 

ops 
04/2561 

5 ปรับปรุงเว็บไซต์สพจ.และ
ปฏิทินกิจกรรม 

เว็บไซต์ สพจ. 
www.aecthaibiz.com/admin 

ทุกวัน

6 บริการข่าวตลาด 
รายสัปดาห์ 

เว็บไซต์ สพจ. 
www.aecthaibiz.com/admin 

รายสัปดาห์ 
ทุกวันพุธ 

ops 
05/2561 

7 รายงานสถานการณ์ด้าน
การผลิ ตและการตลาด
สินค้าเกษตร 

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

รายสัปดาห์ 
ทุกวันพฤหัสบดี 

8 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ภายใต้แผนงานบูรณาการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

รายเดือน 
ทุกวันที่ 3 

ops 
06/2561 

9 สถานการณ์การค้า
ชายแดน 

เว็บไซต์ สพจ. 
www.aecthaibiz.com/admin 

รายเดือน 
ทุกวันที่ 5 

10 การรายงานผลการดําเนินงาน
ต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
(หมายเหตุ : ไม่รวมกับ
เร่ืองร้องเรียนที่ได้บันทึก
ในระบบงานของ 1569 ) 

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

รายเดือน 
ทุกวันที่ 5 

ops 
07/2561 

11 รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวช้ีวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ 

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

ไตรมาส 
ทุกวันที่ 5 

ops 
08/2561 
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ลําดบั หน่วยงาน 
ตดิต่อ

สอบถาม 
รายงาน ช่องทางการรายงาน กําหนดส่ง 

แบบฟอร์ม
(ภาคผนวก) 

12 รายงานผลการดําเนินงาน 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

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

ไตรมาส 
ทุกวันที ่10 

ops 
09/2561 

13 กยผ. การจัดทํารายงานความคืบหน้าตาม
ข้อสั่งการ นรม. ในคราวประชุม 
ครม.สัญจร 

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

จะมีหนังสือแจง้
ขอความคืบหน้า 

14 กยผ. รายงานผลการดําเนินงานของ 
สพจ (18 กลุ่ม จ.) 

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

ทุกวันที่ 5 

15 กตน. รายงานการตรวจสอบ
ภายใน   
  1.ด้านการเงินการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ   
  2.การจัดซื้อจัดจ้าง   
  3.การใหค้ําปรึกษา   
  4.การติดตามผลการ
ตรวจสอบ 

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

ต.ค.-ก.ย.

16 กตร. รายงานผลการดําเนินงาน
ตามประเด็นการตรวจ
ราชการประจําปี
งบประมาณ 2562 

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

ม.ค./เม.ย./
ก.ค./ต.ค. 

17 กตร. รายงานผลการดําเนินงานตาม
ประเด็นการตรวจราชการ
ประจําปีงบประมาณ 
2562 (กรณมีีการลงพื้นท่ี
ตรวจราชการ) 

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

ปีละ 2 คร้ัง 
(กรณีมกีารลงพื้นท่ี

ตรวจราชการ) 

18 กก. การจัดทําแผน
ประชาสัมพันธ์ 
ตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการ
ตระหนักรู้ผลักดัน
เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 

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

รายเดือน

19 กบบ. การประเมินผลการปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ข อ ง พ าณิ ช ย์
จังหวัด 

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

15 เม.ย./15 
ต.ค. 
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ลําดบั หน่วยงาน 
ตดิต่อ

สอบถาม 
รายงาน ช่องทางการรายงาน กําหนดส่ง 

แบบฟอร์ม
(ภาคผนวก) 

20 กบบ. การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานราชการ 
(สพจ.) 

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

15 เม.ย./15 
ต.ค. หรือภายใน
ระยะเวลาทีกําหนด 

กรมการค้าภายใน 
21  (กษ.1) 

น.ส.บุศรินทร์ 
วิมุตเศรษฐ ์

#9 5724 
น.ส.กิตติยา  
คมแก้ว   

#9 5720 

ระบบติดตามและ
ประเมินผลภาวะตลาด
สินค้าเกษตร 

https://agri.dit.go.th:8443/#/login รายวัน/สัปดาห์ DIT 
01/2561 

22  (กษ.1) 
นางสุวรรณา  
เฟ่ืองฟูผดุง 
#9 5721 

แบบตรวจสอบสต๊อกน้ํามัน
ปาล์ม 

http://203.148.172.60/cons_price/
palmElectronic/app/login.php

ภายในวันสุดท้าย
ของการตรวจสอบ 

DIT 
02/2561 

23 การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ
และจัดทําบัญชีควบคุม
สินค้านํ้ามันปาล์มและผล
ปาล์มนํ้ามัน 

http://203.148.172.60/cons_price/
palmElectronic/app/login.php 

ภายในวันที่ 5 
ของเดือนถัดไป 

DIT 
03/2561 

24  (กษ.2) 
น.ส.ศิริรัตน์ 
ดีแก้วเกษ 

#9 6186 

รายงานผลการจัดตลาดนัด
ข้าวเปลือก ปีการผลิต 
2561/62 

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

หลังจากตลาด
นัดข้าวเปลือก
เสร็จสิ้น (เฉพาะ

จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ)

DIT 
04/2561 

25  (กษ. 2) 
นายศาสตรนิทร ์
สุรนัคครินทร์ 
#9 6186 

รายงานการตรวจสต๊อก 
โครงการชดเชยดอกเบ้ียให้
ผู้ประกอบการค้าข้าวใน
การเก็บสต็อกปีการผลิต
2561/62 

ไม่เกินสัปดาห์ที่ 
2 ของทุกเดือน 
(เฉพาะจังหวัดที่
เข้าร่วมโครงการ) 

DIT 
05/2561 
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ลําดบั หน่วยงาน 
ตดิต่อ

สอบถาม 
รายงาน ช่องทางการรายงาน กําหนดส่ง 

แบบฟอร์ม
(ภาคผนวก) 

26  (กษ. 2) 
น.ส.พัทยา 
สมณะ 

#9 5896 

รายงานภาวะสินค้า (สก.6)  
มันสําปะหลัง/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

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

หมายเหตุ ระบบจะเช่ือมโยงข้อมูล
ด้านการผลิตและสถานการณ์จาก
ระบบ opswarehouses และราคา
จากระบบติดตามและประเมินผล
ภาวะตลาดสินค้าเกษตร

ทุกวัน (ยกเว้น
วันหยุดราชการ) 

DIT 
06/2561 

27 รายงานผลแจง้ราคาปริมาณ
สถานที่เก็บและบัญชีคุม
สินค้ามันเส้นของผู้ประกอบการ 
(มส.01) 

http://203.148.172.60/eformC
assavaCorn/app/login.php 

ภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป 

(ผู้ประกอบการจัดส่ง
รายงานให้ พณจ ภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป)

DIT 
07/2561 

28  (กษ. 2) 
น.ส.สิรินาถ 

ดีนิล 
#9 5898 

รายงานการจัดเก็บรายได้
ค่าธรรมเนียมตาม พรบ.ค้า
ข้าว พ.ศ.2489 

https://ricetrade.dit.go.th/BackOffice
/LoginUI.aspx 
หมายเหตุ เป็นการดึงข้อมลูจากระบบมา
ประมวลผล

ทุก 3 เดือน DIT 
08/2561 

29 รายงานผลการปฏิบัติตาม 
พรบ.ค้าข้าว พ.ศ.2489 
- ย่ืนใบคําขออนุญาตเป็น
ผู้ประกอบการค้าข้าว (ค.ข.1)  

- ย่ืนใบคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้า
ข้าว (ค.ข.2)  

- ย่ืนใบคําขอต่ออายุหนังสือ
อนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว 
(ค.ข.3) 

- ย่ืนใบคําขอแจ้งยกเลิก
ประกอบการค้าข้าว (ค.ข.4) 

- ย่ืนใบคําขอใบแทนหนังสือ
อนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว 
(ค.ข.5) 

- ส่งแบบรายงานประจําเดือน  
(ค.ข.16) 

https://ricetrade.dit.go.th/BackOffice
/LoginUI.aspx 

ทุกเดือน DIT 
09/2561 



13 

ลําดบั หน่วยงาน 
ตดิต่อ

สอบถาม 
รายงาน ช่องทางการรายงาน กําหนดส่ง 

แบบฟอร์ม
(ภาคผนวก) 

30 (รป.) 
น.ส.วิมล  

เทียมสุวรรณ์ 

น.ส.ปริสา  
มีเถื่อน 

#9 5680 

ระบบฐานข้อมูลราคาและ
โครงสร้างต้นทุนการผลิต
สินค้าอุปโภคบริโภค 

http://203.148.172.60/cons_price/
index.php 

ทุกวันศุกร์ DIT 
10/2561 

31 สําเนาแบบแจ้งตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ 

http://203.148.172.60/cons_price/
index.php 

ทุกเดือน DIT 
11/2561 

32  (สต.) 
น.ส.พาศิริ  
พรรคพานิช 

ว่าที่ร้อยตรี 
ฐิวาณฬฒ์   
คงประสม 
#9 5867 

ข้อมูลตลาดประชารัฐต้อง
ชม 

) (1) ข้อมูลตลาด 
) (2) สถิติตลาด 

(จํานวนแผงคา้/ยอดจําหน่ายสนิค้า)

) (3) การจัดกิจกรรมส่งเสริม  
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)

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

ทุกเดือน DIT 
12/2561 

33  (รม.) 
นายพีระพัฑ 
กระจกรูป 
#9 5638 

แบบรายงานผลการจัดงาน
ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่า
ค ร อ ง ชี พ ป ร ะ ช า ช น 
ปีงบประมาณ 2562 

https://blueflag.dit.go.th/back
office/LoginUI.aspx 

หลังเสร็จสิ้นการ
จัดงาน 2 วัน 

DIT 
13/2561 

34  (รม.) 
น.ส.อัจฉรา 
วรรณโวหาร 
#9 5638 

แบบรายงานร้านอาหาร
หนูณิชย์ ปีงบประมาณ 
2562 

https://blueflag.dit.go.th/back
office/LoginUI.aspx 

ทุกสัปดาห์ที่ 1 
ของเดือน 

DIT 
14/2561 

35  (ตป.) 
นางชนิญญา 
ตะโกนา 

#9 5968 

การบันทึกการสอบถาม
ข้อมูลจากสมาชิกประจํา
เครือข่ายอาสาธงฟ้า 
1569 ปี 2562 

https://blueflag.dit.go.th/back
office/LoginUI.aspx 

ภายในวันที่ 10 
ของทุกเดือน 

DIT 
15/2561 

36  (ตป.) 
น.ส.ปวีณา 
ลิ่วเวหา 

#9 5511 

รายงานผลการตรวจสอบ
เร่ืองร้องเรียน 

https://app-transport.dit.go.th
/app/login.php 

ภายใน 10 วัน
ทําการนับจากวันที่
รับเรื่องร้องเรียน 

DIT 
16/2561 

37  (ตป.) 
น.ส.วลัย
พรรณ  
กันบัว 

#9 5511 

รายงานการออกหนังสือ
อนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุม 

https://app-transport.dit.go.th
/app/login.php 

ภายในวันที่ 10 
ของทุกเดือน 

DIT 
17/2561 
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ลําดบั หน่วยงาน 
ตดิต่อ

สอบถาม 
รายงาน ช่องทางการรายงาน กําหนดส่ง 

แบบฟอร์ม
(ภาคผนวก) 

38  (ทส.) 
นายอภิชัย 

เพียรพานิชย์ 
#9 5584 

รายงานราคาข้าวรายวัน http://10.1.0.47/rices/login.php รายวัน DIT 
18/2561 

39   (ทส.) 
นายอภิชัย 

เพียรพานิชย์ 
#9 5584 

รายงานราคาปาล์มรายวัน http://datacenter.dit.go.th/agrisys รายวัน DIT 
19/2561 

กรมการค้าตา่งประเทศ 
40 คต รายงานการออกหนังสือ

สําคัญการส่งออกนําเข้าสนิคา้ 
ศูนย์ข้อมูลกลาง 

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

01/2561 
41 คต รายงานการออกหนังสือ

รับรองถ่ินกําเนิดสินค้า 
ศูนย์ข้อมูลกลาง 

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

02/2561 
42 คต รายงานหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินค้าที่ไม่เป็นไป
ตามท่ีกําหนด 

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

รายเดือน DFT 
03/2561 

43 คต. รายงานการค้าชายแดน 
  (1) สถิติการค้าจังหวัด 
    (มลูค่า/สินค้า) 
  (2) สถิติการค้าด่าน 
    (มลูค่า/สินค้า) 
  (3) สถานการณ์การค้า 
     - สถานการณ์ 
     - ปัญหาอุปสรรค 

 - การจัดกิจกรรมส่งเสริม

เว็บไซต์ สพจ. 
www.aecthaibiz.com/admin 

รายเดือน

กรมทรพัย์สนิทางปญัญา 
44 ทป. 

นางธนิฏฐา 
โชติดิลก 

#9 1701 

การตรวจสอบพ้ืนที่น่า
สงสัยว่าจะมีการจําหน่าย
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

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

ทุกวันที่ 25 
ของทุกเดือน 

DIP 
01/2561 

45 การจับกมุร้านค้าที่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 

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

ทุกวันที่ 25 
ของทุกเดือน 

DIP 
02/2561 

46 การรณรงค์การไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 

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

ทุกวันที่ 25 
ของทุกเดือน 

DIP 
03/2561 
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ลําดบั หน่วยงาน 
ตดิต่อ

สอบถาม 
รายงาน ช่องทางการรายงาน กําหนดส่ง 

แบบฟอร์ม
(ภาคผนวก) 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
47 พค 

กองธรุกิจ
ภูมิภาคและ

ชุมชน 

นายพัฒนา  
รักษาราษฎร์ 
#9 3918 

น.ส.เกศราภรณ์ 
ทิยะ 

#9 3916 

รายงานด้านทะเบียนและ
ข้อมูลธุรกิจ 

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

ทุกวันที่ 27  
ของทุกเดือน 

DBD 
01/2561 

48 รายงานการดําเนินกิจกรรม
เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 

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

วันที่ 1 ของ
เดือนถัดไป 

DBD 
02/2561 

49 สรุปข้อมูลการเผยแพร่
หนังสือสิ่งที่ต้องรู้&ทํา  
เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัท
จํากัด บรษิัทมหาชนจํากัด" 

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

วันที่ 1 ของ
เดือนถัดไป 

DBD 
03/2561 

50 รายงานผลการปฏิบัติงานถอน
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้าง 
2 กรณีคือ 
  1.ไมส่่งงบการเงิน
ติดต่อกัน 3 ปี     
  2.จดทะเบียนเลิกแล้วไม่
ชําระบัญชีภายใน 3 ปี 

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

ภายใน 3 วัน
นับจากวันที่
ดําเนินการ 

ขั้นตอนสํารวจ
และออกคําสั่ง
ขีดช่ือแล้วเสร็จ 

DBD 
04/2561 

51 รายงานผลการดําเนินการ
กิจกรรมการตรวจสอบ
บัญชีธุรกิจในส่วนภูมิภาค 
ตามแผนการปฏิบัติงาน
ต ร ว จสอบ บัญ ชี ธุ ร กิ จ
ประจําปีงบประมาณ 

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

ภายในวันที่ 25 DBD 
05/2561 

สํานักงานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารค้า 
52 กองดัชนี

เศรษฐกิจ
การค้า 

นาย
ประพันธ์  
ทีคลัง 

#9 5822 

ราคาขายปลีกระดับอําเภอ www.indexpr.moc.go.th/price สัปดาห์/เดือน 
ตามปฏิทินที่ 
สด. กําหนด 

53 ราคาสินค้าผู้ผลิตระดับ
จังหวัด 

www.indexpr.moc.go.th/price สัปดาห์/เดือน 
ตามปฏิทินที่ 
สด. กําหนด 

54 ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง
ระดับจังหวัด 

www.indexpr.moc.go.th/price เดือน 
ตามปฏิทินที่ 
สด. กําหนด 

55 ราคาค่าบริการขนส่ง
สินค้าทางถนนระดับ
จังหวัด 

www.indexpr.moc.go.th/price ไตรมาส 
ตามปฏิทินที่ 
สด. กําหนด 
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ลําดบั หน่วยงาน 
ตดิต่อ

สอบถาม 
รายงาน ช่องทางการรายงาน กําหนดส่ง 

แบบฟอร์ม
(ภาคผนวก) 

56 ข้อมูลความเช่ือมั่น
ผู้บริโภค 

www.indexpr.moc.go.th/price เดือน 
ตามปฏิทินที่ 
สด. กําหนด 

57 ข้อมูลภาวะธุรกิจ www.indexpr.moc.go.th/price เดือน 
ตามปฏิทินที่ 
สด. กําหนด 

58 รายงานภาวะดัชนีราคา
ผู้บริโภคระดับจังหวัด 

www.indexpr.moc.go.th/price เดือน 
ตามปฏิทินที่ 
สด. กําหนด 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 
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ภาคผนวก 



แบบฟอร์มการรายงานส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.) 
จ านวน 20 เรื่อง 
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สํานักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์ (สป.)  

การจัดทํารายงานเกีย่วกบัข้อมูลเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด  
1.ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด
     การติดตามสถานการณ์การค้าในระดับจังหวัดมีความสําคัญต่อการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการค้าในพ้ืนที่
เป็นอย่างมาก ซึ่งสํานักงานพาณิชย์จังหวัดจะต้องให้ความสําคัญในการติดตามศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และหาที่มาของสภาพ
สาเหตุปัจจัยที่ให้เกิดผลกระทบต่อภาวะการค้าการลงทุน การบริโภคและราคา  ปัญหาของพ้ืนที่ เช่น ราคาผักแพงเน่ืองจาก
อยู่นอกฤดูกาลเก็บเก่ียว ประกอบกับมีความต้องการมากทําให้มีราคาปรับตัวสูงขึ้น  มูลค่าการค้าชายแดนปรับตัวสูงขึ้น 
เน่ืองจากประเทศปลายทางมีการนําเข้าสินค้าประเภทวัสดุก่อเพิ่มขึ้น หรือมีการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทํา
ให้มีการก่อสร้างโรงงานในพ้ืนที่มากข้ึน เป็นต้น  

ซึ่งการติดตามและรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าขอวจังหวัด จะแบ่งรายงานออกเป็น 3 ประเภท คือ 
(1) ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด  (Factsheet) เป็นการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าที่มีลักษณะข้อมูล 

ที่เคลื่อนไหว (Dynamic) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจการค้าในพ้ืนที่ 
ความถ่ี : รายเดือน ทุกวันที่ 15 

(2) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด (Profile จังหวัด) เป็นการรายงานข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด 
ที่มีลักษณะข้อมูลที่คงที่ (Static) ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหว เพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการค้าในพ้ืนที่  ผลิตภัณฑ์ที่มี
ความสําคัญ  และการดําเนินงานต่างๆของกระทรวงพาณิชย์ในพ้ืนที่ เช่น สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรอินทรีย์ สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ตลาด ผลการดําเนินงานของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด (ร้านหนูณิชย์ สถานีบริการนํ้ามันเต็มลิตร ฯลฯ) 

ความถ่ี : รายเดือน ทุกวันที่ 15 
(3) สรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดรายไตรมาส เป็นการติดตามและรายงานภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัด 

ในพ้ืนที่ประจําไตรมาส โดยนําข้อมูลจาก Factsheet และ Profile จังหวัด ในช่วง 3 เดือนทีผ่านมา มาประเมินสถานการณ์
ประกอบกับข้อมูลสภาพข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ว่าเศรษฐกิจการค้ามีความเคล่ือนไหวอย่างไร รวมถึงคาดการณ์สถานการณ์การค้า
ในไตรมาสหน้าว่าจะมีทิศทางอย่างไร รวมถึงอาจจะมีปัญหาอย่างไรเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือเตือนภัย และเฝ้าระวังปัญหาล่วงหน้า 

ความถ่ี : รายไตรมาส ทุกวันที่ 25 

    แผนภูมิแสดงแนวทางการจัดทาํสรปุภาวะเศรษฐกิจการคา้ของจังหวัด 
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1.1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด (Factsheet)    

      (1) กําหนดการส่ง : รายเดือน ทุกวันที่ 15 
      (2) รายละเอียด : เป็นการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ และตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญในจังหวัดในลักษณะที่มี

ความเคลื่อนไหว (Dynamic) ที่จัดเก็บและแถลงโดยหน่วยงานต่างๆ โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดได้รวบรวมเพ่ือนํามา
วิเคราะห์สถานการณ์การค้าการลงทุนในจังหวัดในแต่ละเดือน (รายงานเดือน ธ.ค.60 ใช้ข้อมูล เดือน ธ.ค.60) โดยข้อมูลที่รวบรวม
จะมีลักษณะเป็นข้อมูลประจําเดือนน้ันๆ ไม่ใช่ข้อมูลสะสม และให้เขียนสรุปรายละเอียดให้อยู่ใน 1 หน้ากระดาษ (a4) 
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ หน่วย รายละเอียด ความหมาย 
1.วิสัยทัศน์ 

 1.1 กระะทรวงพาณิชย ์ วิสัยทัศน์ของกระทรวงพาณิชย์ แสดงแนวทางหรือทิศทางการขับเคลื่อนแผนงาน
โครงการ หรือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน  1.2 กลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด 

 1.3 จังหวัด วิสัยทัศน์ของจังหวัด 
2.ข้อมูลทั่วไป   
 (ข้อมูลด้านสถิติ) 

   2.1 พ้ืนท่ี ตาราง
กิโลเมตร 

ปริมาณพ้ืนท่ีของจังหวัด  แสดงชนาดของพื้นท่ีว่ามีขนาดพ้ืนท่ีเท่าไร 

   2.2 เขตการปกครอง อําเภอ/
ตําบล 

จํานวนอําเภอและตําบลในจังหวัด แสดงอาณาเขตการปกครองของจังหวัดว่ามี
จํานวนกี่อําเภอ 

   2.3 ประชากร คน จํานวนประชากรในพ้ืนที แสดงจํานวนประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่ ณ 
ช่วงเวลาที่สํารวจ 

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

ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ซ่ึงได้เผยแพร่
โดยสํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
โดยจะแสดงให้เห็นในส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของจังหวัด และสาขาท่ีสําคัญทางด้าน
เศรษฐกิจ ประกอบด้วย 

1) เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
2) การผลิตอุตสาหกรรม
3) ขายส่ง การขายปลีกฯ
4) ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร
5) การก่อสร้าง
6) อ่ืนๆ

คือสถิติท่ีวัดผลรวมมูลค่าของสินค้าและบริการ
ขั้นสุดท้ายท่ีผลิตข้ึนในจังหวัดในช่วงระยะเวลา 
1 ปี แสดงถึงขนาดของเศรษฐกิจจังหวัดและ
สัดส่วนสาขาเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญของจังหวัด 

    2.5 รายได้เฉลี่ยต่อหัว บาท เป็นข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อหัวซ่ึงเผยแพร่ร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ซ่ึงได้เผยแพร่โดย
สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

แสดงให้เห็นถึงรายได้เฉลี่ยต่อหัวจากการนําเอา
รายได้ของท้ังจังหวัดมาเปรียบเทียบกับจํานวน
ประชากรของจังหวัด 

   2.6 อัตราการว่างงาน บาท อัตราการว่างงานรายเดือนในจังหวัด ภาวะการณ์ท่ีบุคคลในวัยแรงงานพร้อมจะทํางาน
แต่ไม่สามารถหางานทําได้หรือเจ็บป่วย รองานใหม่ 
หางานท่ีเหมาะสมไม่ได้ บุคคลในวัยแรงงาน 
จะพิจารณาผู้ท่ีมีอายุ 13 ปีขึ้นไป ส่วนแรงงาน
ท่ีไม่ได้อยู่ในวัยแรงงาน ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา 
นักบวช ผู้ท่ีเกษียณอายุ ผู้เจ็บป่วยพิการทาง
ร่างกายและสติปัญญา และผู้ ทํางานอยู่ใน
ครัวเรือน ซ่ึงขนาดของบุคคลในวัยแรงงานเล็ก
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กว่าขนาดของประชากรของประเทศ (Total 
Population) เพราะประชากรของประเทศ
ประกอบด้วยเด็ก ผู้ท่ีไม่ได้อยู่ในวัยแรงงาน 
และผู้ท่ีอยู่ในวัยแรงงาน 
     อัตราการว่างงานเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสามารถบอก
ภาวะเศรษฐกิจได้เช่น ในช่วงเศรษฐกิจตกตํ่า 
อัตราการว่างงานค่อนข้างสูง ในช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ขยายตัว อัตราการว่างงานจะลดลง เป็นต้น  

    2.7 ค่าแรงขั้นตํ่า บาท/วัน อัตราค่าจ้างข้ันตํ่าในจังหวัด     แสดงให้ เ ห็นอัตราค่าแรง ข้ัน ตํ่าตามท่ี
กฎหมายกําหนดไว้ในแต่ละพ้ืนท่ี 

    2.8 ดัชนีราคา
ผู้บริโภคของจังหวัด 
CPI 

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

     ดัชนีผู ้บริโภคระดับจังหวัดใช้วัดการ
เปลี่ยนแปลงของราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยที่
ผู้บริโภคจ่ายเพื่อซ้ือสินค้าและบริการจํานวนหนึ่ง 
ณ เวลาหนึ่ง ๆ เทียบกับปีฐาน ซ่ึงมีประโยชน์
ในการนํามาใช้งานในด้านต่างๆ เช่น         
      - วัดภาวะเงินเฟ้อของจังหวัด (Inflation) 
      - วัดค่าครองชีพของประชาชนในจังหวัด 
(Cost of Living) 
       - เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดอัตรา
ค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่าของจังหวัด 
       - ปรับมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด  (GPP) 

    2.9 ทะเบียนนิติบุคคล ราย 
(จํานวน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สถิติการรับจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดราย
เดือน โดยมีท้ังในส่วน  จํานวนและมูลค่าในการจด
ทะเบียนในการจดทะเบียนต่างๆประกอบด้วย 

1) คงอยู่
2) จดต้ังใหม่
3) เพ่ิมทุน
4) แจ้งเลิก

     คือสถิติการรับจดทะเบียนนิติบุคคลของ
จังหวัดในแต่ละเดือน ซ่ึงแสดงให้เห็นศักยภาพ
และทิศทางการค้าการลงทุนของพ้ืนท่ี 

    2.10 การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

คําขอ สถิติจํานวนการรับแจ้งจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาของจังหวัดรายเดือน ประกอบด้วย 

1) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2) เครื่องหมายการค้า
3) ลิขสิทธ์ิ
4) ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย
5) อ่ืน ๆ

     คือสถิติการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาของจังหวัดในแต่ละเดือน ซ่ึงแสดงให้
เห็นความตระหนักเกี่ยวกับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา และศักยภาพในการผลิต
สินค้าท่ีมีการส่งเสริมในการวิจัย และคิดค้น
ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆขึ้นมา 

    2.11 การจัดเก็บภาษี ล้านบาท สถิติจํานวนการจัดเก็บภาษีในจังหวัดรายเดือนใน
แต่ละหมวดประกอบด้วย 

1) ภาษีนิติบุคคล
2) ภาษีมูลค่าเพ่ิม
3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

     คือสถิติการจัดเก็บภาษีของจังหวัดราย
เดือนซ่ึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริโภค
ของจังหวัด ย่ิงมีการจัดเก็บภาษีได้มากแสดง
ว่ามีการซ้ือขายในพ้ืนท่ีมากสอดคล้องกับการ
จัดเก็บภาษีในพ้ืนท่ี ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงสภาพ
คล่องทางการเงินในพ้ืนท่ี 

    2.12 การเงินของ
จังหวัด 

ล้านบาท สถิติด้านการเงินเกี่ยวกับปริมาณเงินออมและ
ปริมาณเงินกู้ในจังหวัด รายเดือน ประกอบด้วย  

1) เงินฝากกระแสรายวัน
2) เงินฝากประจํา

     คือสถิติด้านการเงินในจังหวัด แสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ีว่ามีพฤติกรรม
การออมมากน้อยหรือไม่ หรือมีการใช้จ่าย 
ในลักษณะใด ท่ี สพจ. วิเคราะห์การใช้จ่าย 
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3) เงินฝากออมทรัพย์
4) เงินเบิกเกินบัญชี
5) ตั๋วเงิน
6) เงินกู้ และเงินอ่ืน ๆ

บริโภค  ลงทุน ในช่วยเวลา ซ่ึงจะสอดคล้อง
กับทิศทางของสภาพเศรษฐกิจในจังหวัด   

    2.13 การจด
ทะเบียนรถยนต์นั่งไม่
เกิน7ที่นั่ง 

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

     คือสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในจังหวัด
รายเดือน  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ
บริโภคของจังหวัด เนื่องจากรถยนต์เป็นสินค้า
ฟุ่มเฟือย ดังนั้นหากมีการจดทะเบียนรถยนต์
ใหม่มากแสดงถึงรายได้ของประชาชนและให้
เห็นศักยภาพของผู้บริโภคและเศรษฐกิจท่ีมีการ
ขยายตัว เป็นต้น 

    2.14 การจดทะเบียน
รถจักรยานยนต์ 

คัน สถิติการจดทะเบียนการจดทะเบียนใหม่ 
รถจักรยานยนต์ (รย.12) 

    2.15 การจําหน่าย
สินค้าของกลุ่มชุมชน 
   - ยอดจําหน่ายสินค้า 
OTOP ของท้ังจังหวัด 

บาท สถิติยอดจําหน่ายสินค้า OTOP ของท้ังจงัหวัดรายเดือน      คือสถิติยอดจําหน่ายของสินค้า 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 หากยอดจําหน่ายมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องแสดงให้ เ ห็นถึงศักยภาพการค้า 
ของชุมชนท่ียังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 

   -  ยอดจํ าหน่ ายของ
ผู้ประกอบการจากการ
ส่งเสริมของสํานักงาน
พาณิชย์จังหวัด 

บาท สถิติยอดจําหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการท่ี
ได้รับการส่งเสริมจากสํานักงานพาณิชย์จังหวัดราย
เดือน ท้ังท่ีเข้าร่วมโครงการกิจกรรมกับสํานักงาน
พาณิชย์จังหวัด หรือการท่ีสํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีลักษณะ
การดําเนินการ 2 รูปแบบประกอบด้วย 

1) การร่วมงานแสดงและจําหน่ายสินค้า
(Exhibition/Road show)

2) การร่วมงานเจรจาธุรกิจ (Business
Matching)

     คือสถิติยอดจําหน่ายสินค้าท่ีเกิดข้ึนจริง
ของกลุ่มผู้ประกอบการท่ีสํานักงานพาณิชย์
จังหวัดส่งเสริมผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้า 
การร่วมงานเจรจรธุรกิจ   

    2.16 อุตสาหกรรม จํานวน 
(โรงงาน) 
เงินทุน 

(ล้านบาท) 
แรงงาน 
(คน) 

สถิติจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจกรรมในจังหวัดรายเดือน โดยมี
รายละเอียดประกอบด้วย 

1) จํานวนโรงงาน  (โรง)
2) เงินทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
3) จํานวนแรงงาน (คน)

    คือสถิติจํ านวนการจดตั้ ง โรงงานใหม่ 
ในจังหวัดแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการลงทุน
ขนาดใหญ่ (โรงงานอุตสาหกรรม) ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการจ้ างงานจํ านวนมากและ 
ความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิต 

    2.17 จํานวน
นักท่องเที่ยว 

คน สถิตินักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัด
โดยแบ่งเป็น ชาวไทย และชาวต่างชาติ พักค้างคืน
หรือเข้ามาพํานักแล้ว 

    คือสถิติด้านการท่องเ ท่ียวของจังหวัด 
ซ่ึงแสดงจากจํานวนและรายได้ของนักท่องเที่ยว 
ท่ีเดินทางมาภายในจังหวัด ซ่ึงรายได้ท่ีเกิดจาก
นักท่องเท่ียวจะส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดท่ีจะ
ขยายตัวสอดคล้องกับรายจ่ายขอนักท่องเท่ียว
ท่ีมาใช้จ่ายในจังหวัด 

    2.18 รายได้จาก
นักท่องเที่ยว 

ล้านบาท สถิติรายได้จากนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในจังหวัดหวัดโดยแบ่งเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ 

    2.19 มูลค่าการค้า
ชายแดน 

ล้านบาท สถิติมูลค่าการค้าชายแดนในจังหวัดรายเดือน โดยมี
รายละเอียดมูลค่าการค้า ณ ด่านศุลกากรในจังหวัด 
โดยแยกมูลค่าการค้า ออกเป็น 

- มูลค่าการค้ารวม 

    สถิติ มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัด 
แสดงให้เห็นถึงภาวะการค้าสินค้าท่ีผ่านด่าน
ศุลกากรของไทยกับประเทศเ พ่ือนบ้ าน 
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- มูลค่าการส่งออก 
- มูลค่าการนําเข้า 
- ดุลการค้า  

ซ่ึงทําให้เห็นทิศทางการค้า และประเภทสินค้า
ท่ีมีในการค้าชายแดน  

3. ข้อมูลด้านการ
รายงาน/วิเคราะห์ 

   

    3.1 ประเด็นสําคัญ
เร่งด่วนของจังหวัด 

 คือการรายงานเรื่องหรือประเด็นเร่งด่วนท่ีเกิดข้ึน 
หรือมีความสําคัญในการติดตามในพ้ืนท่ีจังหวัด  
เช่น ประเด็นการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคา
สินค้าเกษตรตกตํ่า ภาวะราคาสินค้าแพง ภัยพิบัติ  
เป็นต้น   หรือโอกาสทางการค้าการลงทุนท่ีมี
ความสํ าคัญ  เช่น  การเปิดสนามบินพาณิช ย์   
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่/สําคัญ  
ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจของพ้ืนท่ี
ห รื อ ก ร ะทบ กับความเป็ นอ ยู่ ของประชาชน 
เป็นวงกว้าง  

 

    3.2 ภาวะการค้า
ท่ัวไป 

 คือการสรุปความเคลื่อนไหวหรือภาวะการค้า 
การพาณิชย์ในจังหวัดโดยควรมีประเด็นครอบคลุม
ท้ังในด้าน ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค  การท่องเท่ียว  
การบริโภค และการจดต้ังธุรกิจการค้าในพื้นท่ี 
เพ่ือให้เห็นทิศทางการค้าในแต่ละเดือน  โดยอาจจะ
มีการคาดการณ์สถานการณ์หรือทิศทางล่วงหน้า
เพ่ือเป็นการเตือนภัย 

 

     3.3 ภาวะสินค้า
เกษตรท่ีสําคัญของ
จังหวัด 

 คือการสรุปความเคล่ือนไหวด้านราคาหรือภาวะ
การค้าสินค้าเกษตรท่ีสําคัญในจังหวัด  โดยควรมี
ประเด็นครอบคลุม   ท้ังในด้านคาดการณ์ปริมาณ
ผลผลิต  ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาด ภาวะราคา 
และสถานการณ์การผลิต การตลาดของจังหวัดใน
แต่ละเดือน โดยอาจจะมีการคาดการณ์สถานการณ์
หรือทิศทางล่วงหนา้เพ่ือเป็นการเตือนภัย 

 

    3.4 ภาวะการ
ลงทุนและการส่งเสริม
ของ BOI 

 คือการสรุปความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนของ
อุตสาหกรรมในจังหวัดรายเดือน โดยควรมีภาวะการ
ลงทุนของอุตสาหกรรมในจังหวัด  และอาจจะมีการ
คาดการณ์สถานการณ์หรือทิศทางล่วงหน้าเพ่ือให้
เห็นแนวโน้ม/ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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 (3) แบบฟอร์มรายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด (factsheet) 
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1.2 ข้อมูลพืน้ฐานของจังหวัด (Profile)         

      (1) กําหนดการส่ง : รายเดือน ทุกวันที่ 15 
        (2) รายละเอียด : เป็นการติดตามโครงสร้างของเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดที่มีลักษณะข้อมูลที่คงที่ (Static) 
ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหว เพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่  ผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญ  
และการดําเนินงานส่งเสริมด้านการตลาดและการดูแลการค้าในด้านต่างๆของกระทรวงพาณิชย์ในพ้ืนที่ เช่น สินค้าเกษตร 
สินค้าเกษตรอินทรีย์ สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ตลาด ผลการดําเนินงานของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด (ร้านหนูณิชย์ สถานี
บริการนํ้ามันเต็มลิตร ฯลฯ) และให้เขียนสรุปรายละเอียดให้อยู่ใน 1 หน้ากระดาษ (a4)  ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 
 

รายการ หน่วย รายละเอียด 
ชื่อผู้บริหารจังหวัด   ให้ระบุชื่อผู้บริหารของจังหวัด ท่ีกําลังดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน  ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการจงัหวัด 
(2) พาณิชย์จังหวัด 

ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัด   
(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด(GPP) 
ล้านบาท ให้แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ท่ีเป็นปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

(GDP) ในช่วงปีเดียวกัน เพ่ือแสดงให้เห็นสัดส่วนรายได้ของจังหวัดเทียบกับรายได้ของประเทศ 
(2) ประชากร คน ให้แสดงจํานวนประชากรของจังหวัดท่ีเป็นปัจจุบัน และจํานวนประชากรของท้ังประเทศในช่วงปี

เดียวกัน เพ่ือแสดงให้เห็นสัดส่วนของประชากร 
(3) รายได้เฉลี่ยต่อหัว บาท/คน/ปี ให้แสดงรายได้เฉลี่ยต่อหัวของจังหวัดท่ีเป็นปัจจุบัน และรายได้เฉลี่ยต่อหัวของท้ังประเทศในช่วงปี

เดียวกัน เพ่ือแสดงให้เห็นสัดส่วนรายได้ของจังหวัด 
(4) สัดส่วนรายได้ ร้อยละ การแสดงมูลค่าสดัส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยแบ่งสัดสว่นรายได้ออกเป็น  

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

(5) วิสัยทัศน์จังหวัด  ระบุวิสัยทัศน์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(6) วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด  
(7) สนิค้าเกษตรท่ีสําคัญ  แสดงข้อมูลสินค้าเกษตรท่ีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัด ท่ีสร้างรายได้ให้จังหวัดในปริมาณ

มากหรือหากมีปัญหาด้านราคาจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในจังหวัด  โดยให้แสดงข้อมูลใน 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 

(1) พ้ืนท่ีปลูก (ไร่) 
(2) ผลผลิต (ตัน) 
(3) ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย/ไร่ (บาท) 

(8) ตลาดกลาง  ระบุตลาดกลางสินค้าเกษตรท่ีอยู่ในการส่งเสริมของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด พร้อมระบุพิกัดอําเภอท่ีต้ัง 
(9) ตลาดต้องชม  ระบุตลาดประชารัฐต้องชมท่ีอยู่ในการส่งเสริมของสํานักงานพาณชิย์จังหวัด พร้อมระบุพิกัดอําเภอ

ท่ีต้ัง และเวลาเปิด-ปิด 
(10) Farm Outlet  ระบุตลาด Farm outlet ท่ีอยู่ในการส่งเสริมของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด พร้อมระบุพิกัดอําเภอท่ีต้ัง 
(11) หมู่บ้านทํามาค้าขาย  ระบุหมู่บ้านทํามาค้าขาย ท่ีอยู่ในการส่งเสริมของสํานักงานพาณิชย์จงัหวัด พร้อมระบุพิกัดอําเภอท่ีต้ัง 
(12) ร้านอาหารหนูณิชย ์  ให้ระบุจํานวนร้านหนูณิชย์ท้ังหมดในจังหวัด (จํานวนร้านหนูณิชย์ติดดาวในจังหวัด)  เช่น 

  ข้อเท็จจริง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจํานวนร้านหนูณิชย์ท้ังหมด 65 ร้าน โดยในจํานวน 65 ร้าน 
ได้รับการรับรองให้เป็นร้านหนูณิชย์ติดดาวแล้วจํานวน 2 ร้าน 
  การเขียนรายงาน : จํานวน 65 ร้าน (หนูณิชย์ติดดาว จํานวน 2 ร้าน) 

(13) ธงฟ้า  ให้ระบุจํานวนการแผนการจัดกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดในพ้ืนท่ี และผลการดําเนินงาน เช่น 
   - ธงฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผน 4 คร้ัง 
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รายการ หน่วย รายละเอียด 
   - ธงฟ้าร่วมกับตลาดต้องชม แผน 8 คร้ัง (จัดแล้ว 2 คร้ัง) 
   - ธงฟ้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืนของจังหวัด แผน 1 คร้ัง 

(14) ธงฟ้าประชารัฐ  ให้ระบุผลการดําเนินงานของร้านค้าธงฟ้าประชารฐั ประกอบด้วย 
(1) จํานวนร้านค้าท่ีสมัคร 
(2) จํานวนร้านค้าท่ีได้รับการอนุมัติ (สามารถใช้สิทธิได้)  
(3) พ้ืนท่ีร้านค้าท่ีใช้สิทธิครอบคลุมแล้วในก่ีอําเภอ 

(15) สถานีบริการน้ํามัน
เต็มลิตร 

 ให้ระบุจํานวนผลการดําเนินงานสถานีบริการน้ํามันเต็มลิตร และ 1 อําเภอ 1 เคร่ืองชั่งกลาง เช่น สถานี
บริการน้ํามันเต็มลิตร  จํานวน 12 สถานี / 1 อําเภอ 1 เคร่ืองชั่งกลาง จํานวน 5 แห่ง ใน 5 อําเภอ  

(16) เครื่องชั่งกลาง  
(17) นิติบุคคล  
       (ระบุช่วงเวลา) 

 แสดงจํานวนการจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ของจังหวัด เช่น 
- คงอยู่ 498 ราย มูลค่า 1,061.43 ล้านบาท 

(18) สนิค้า OTOP ท่ีสําคัญ  ให้ระบุสินค้า OTOP ท่ีมีความสําคัญ และเป็นท่ีรู้จักท่ีนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางไปแล้วต้องซ้ือกลับมา
เป็นของฝาก หรือเป็นสินค้าท่ีจังหวัดกําลังส่งเสริมหรือผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด  
(อาจระบุอําเภอท่ีเป็นแหล่งผลิต) 

(19) สินค้าเกษตรอินทรีย์  ให้ระบุสินค้าเกษตรอินทรีย์ ท่ีมีความสําคัญ และเป็นท่ีรู้จักท่ีนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางไปแล้วต้องซ้ือ
กลับมาเป็นของฝาก หรือเป็นสินค้าท่ีจังหวัดกําลังส่งเสริมหรือผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของ
จังหวัด (อาจระบุอําเภอท่ีเป็นแหล่งผลิต) 

(20) สินค้า GI  
    (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) 

 ให้ระบุสินค้าได้รับรับการข้ึนทะเบียนเป็น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  (อาจระบุอําเภอท่ีเป็นแหล่ง
ผลิต) 

(21) สินค้า/ธุรกิจหลัก
หรือท่ีจังหวัดส่งเสริม 

 ให้ระบุสินค้า (Product Champion) หรือธุรกิจท่ีมีความสําคัญ ท่ีเป็นโครงสร้างหลกัในการสร้าง
รายได้ให้กับจังหวัด (โดยอาจระบุชนิดสินค้า ประเภทธุรกิจ หรือสถานท่ีท่องเที่ยว) เช่น 

- สินค้าเกษตร (ข้าวหอมมะลิ)  
- การท่องเที่ยว (เกาะสมุย,เกาพงัน,เกาะเต่า,เข่ือนรัชประภา) 
- อุตสาหกรรม (นิคมอุสาหกรรม...) 

(22) มูลค่าการค้าชายแดน  
(ระบุช่วงเวลาแบบสะสมท้ังปี) 

 ให้ระบุมูลค่าการค้าชายแดนแบบมูลค่าสะสมทั้งปี โดยแยกมูลค่าเป็นรายด่าน (มูลค่าการค้ารวม/
ส่งออก/นําเข้า)  และให้ระบุชนิดสินค้านําเข้าส่งออกท่ีสําคัญของจังหวัด  สัดส่วนมูลค่า และ 
Growth เทียบกับเดือนก่อนหน้า  เช่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 การค้ารวม 
   มูลค่าการค้ารวม ..... ล้านบาท 
   มูลค่านําเข้า  ..... ล้านบาท 
   มูลค่าส่งออก  ..... ล้านบาท 
 ด่าน ..(1)... 
   มูลค่าการค้ารวม ..... ล้านบาท 
   มูลค่านําเข้า  ..... ล้านบาท 
   มูลค่าส่งออก  ..... ล้านบาท 
 ด่าน ..(2)... 
   มูลค่าการค้ารวม ..... ล้านบาท 
   มูลค่านําเข้า  ..... ล้านบาท 
   มูลค่าส่งออก  ..... ล้านบาท 

 สินค้าส่งออกหลัก (สัดส่วน,Growth) 
   เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  (39% / 9%) 
   กาแฟปรุงสําเร็จ        (22% / -%) 
   ผงชูรส                    (17% / -%) 
   นมถั่วเหลือง             (3% / -11%) 
   อื่นๆ                     (19% / -%) 
 สินค้านําเข้าหลัก (สัดส่วน,Growth) 
   เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  (39% / 9%) 
   กาแฟปรุงสําเร็จ        (22% / -%) 
   ผงชูรส                    (17% / -%) 
   นมถั่วเหลือง             (3% / -11%) 
   อื่นๆ                     (19% / -%) 
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 (3) แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด (Profile) 
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1.3 สรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดรายไตรมาส (Provincial Trade Economics Review Quarterly)  OPS 03/2561 

      (1) กําหนดการส่ง : รายไตรมาส ทุกวันที่ 25 
        (2) รายละเอียด : เป็นการติดตามภาวะเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดในพ้ืนที่ประจําไตรมาส ซึ่งใช้ข้อมูลจาก 
การดําเนินงานของสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นหลัก โดยนําข้อมูลจาก Factsheet และ Profile จังหวัด ในช่วง 3 เดือน
ก่อนหน้ามาประเมินสถานการณ์ว่าเศรษฐกิจการค้ามีความเคล่ือนไหวอย่างไร รวมถึงคาดการณ์สถานการณ์การค้าในไตรมาส
หน้าว่าจะมีทิศทางอย่างไร รวมถึงอาจจะมีปัญหาอย่างไรเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือเตือนภัย และเฝ้าระวังปัญหาล่วงหน้า   
โดยมีการแบ่งการจัดทําเป็น 2 ส่วน คือ 
   2.1 สรุปภาวะเศรษฐกิจการค้า จังหวัดรายไตรมาส  เ ป็นการนําเอาข้อมูลด้านสถิติ 
จาก Factsheet จํานวน 3 เดือน เพ่ือนํามาสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดเป็นรายไตรมาส โดยอาจนําชุดข้อมูลมา
เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เพ่ือนํามาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับติดตามภาวะการค้าจากดัชนีช้ีวัด (Indicator) ที่สําคัญ
ของจังหวัด ร่วมกับการสํารวจความคิดเห็น (Survey) จากผู้ประกอบการ เกษตรกร หรือภาคประชาชนในช่วงน้ันๆ  
เพ่ือนํามาคาดการณ์สถานการณ์การค้าของจังหวัดในไตรมาสหน้า  
   ซึ่งลักษณะและรูปแบบการเขียนสรุปเชิงพรรณณาอาจเป็นไปตามแนวทางของโครงสร้างแต่ละ
จังหวัด ซึ่งเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกระทรวงจึงขอให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดดําเนินการแบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 

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

      2.2 บทสรุปผู้บริหาร เพ่ือให้การสรุปเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถนําข้อมูลที่ได้มาสรุป
ในภาพรวมในระดับประเทศและกลุ่มจังหวัดได้ กบภ. จึงได้กําหนดรูปแบบของบทสรุปผู้บริหารเพ่ือสรุปข้อมูลจากสรุปภาวะ
เศรษฐกิจการค้าจังหวัดรายไตรมาสที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัดจัดทํา โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

           สถานการณก์ารค้าในภูมิภาค 
(1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด  โดยการนําเอาข้อมูลที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดจาก Profile 

ข้อ 1/3/4/7/5 และ Factsheet ในหัวข้อ ภาวะการค้าทั่วไป อัตราการว่างงาน ค่าแรงขั้นตํ่า มาสรุปวิเคราะห์ 
(2) ด้านการบริโภค (สถานการณ์/การเตือนภัย) โดยการนําเอาข้อมูลที่เป็นจาก  

Factsheet ในหัวข้อ ดัชนีราคาผู้บริโภคและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม มาสรุปวิเคราะห์ 
(3) ด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว (สถานการณ์/การเตือนภัย) โดยการนําเอา 

ข้อมูลที่เป็นจาก Factsheet ในหัวข้อการจดทะเบียนนิติบุคคล  อุตสาหกรรม  จํานวนนักท่องเที่ยว มูลค่าการค้าชายแดน  
ภาวะการค้าทั่วไป มาสรุปวิเคราะห์ 

(4) ด้านสถานการณส์นิคา้เกษตร (สถานการณ/์การเตอืนภยั) โดยการนําเอาข้อมูลที่เป็น 
จาก Factsheet ในหัวข้อภาวะสินค้าเกษตรที่สําคัญของจังหวัด และ Profile หัวข้อสินค้าเกษตรที่สําคัญ มาสรุปวิเคราะห์ 

(5) ทิศทางเศรษฐกิจไตรมาสหน้า เป็นการวิเคราะห์และคาดการณ์จากตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจการค้า 
ทั้งด้านการบริโภค  ด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว และด้านสถานการณ์สินค้าเกษตร มาใช้ร่วมกับการสอบถาม 
(Survey) จากผู้ประกอบการ เกษตรกร และภาคประชาชนของพ้ืนที่ เพื่อนํามาคาดการณ์สถานการณ์การค้าในไตรมาสหน้า 
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 การดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ 
(1) การออกตรวจสอบกํากับและคุ้มครองผู้บริโภค 
(2) การส่งเสริมตลาดและร้านค้าปลีกค้าส่ง ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ การลดค่าครองชีพ 
(3) การดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆของสํานักงานพาณชิย์จังหวัด เช่น การจัดงานแสดง

และจําหน่ายสินค้าและการเจรจาธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ ฯลฯ 
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(3) แบบฟอร์ม  (หมายเหตุ : ให้จัดส่งคู่กันกับสรุปภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาส) 
  ส่วนที่ 1 : บทสรุปผู้บริหาร สรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดรายไตรมาส 
 

 

OPS 03/2561 
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  ส่วนที่ 2 : สรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดรายไตรมาส 
    หมายเหตุ : การจัดทําสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดรายไตรมาสเป็นการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์
เศรษฐกิจการค้าของจังหวัด ซึ่งในแต่ละจังหวัดอาจมีโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไป ดังน้ันการจัดทําอาจจะเป็นไปตาม
โครงสร้างเศรษฐกิจการค้า และลักษณะเด่นในแต่ละพ้ืนที่ โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดจะต้องนําข้อมูลมาสรุปเพ่ือให้อยู่ใน
รูปแบบเดียวกันในบทสรุปผู้บริหาร 
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2.สรปุผลความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของสํานกังานพาณชิย์จังหวัด

      (1) กําหนดการส่ง : รายเดือน โดยใหส้ํานักงานพาณิชย์จังหวัดประมวลผลทกุวันที่ 2 
(การบันทึกหรือจัดทําข้อมูลจากแบบสอบถามต้องนําเข้าระบบภายในเดือนน้ันๆ) 

               ส่วนกลางประเมินผลภาพรวมทั้งประเทศ ทกุวันที่ 7 

      (2) รายละเอียด : กระทรวงพาณิชย์ให้ความสําคัญในการพัฒนางานบริการของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในระดับพ้ืนที่ ซึ่งในปัจจุบันงานในส่วนภูมิภาค
ให้บริการสามารถแบ่งได้เป็น 5 ลักษณะ ดังน้ี 

  - ด้านทะเบียนธุรกิจ/และการบญัชี  เช่น การขอจดทะเบียนนิติบุคคล การยื่นงบการเงิน เป็นต้น 
  - ด้านทรพัย์สินทางปญัญา เช่น การจดเคร่ืองหมายการค้า สิทธิบัตร ลขิสิทธ์ิ เป็นต้น 
  - ด้านการค้าในประเทศ เช่น จดทะเบียนค้าข้าว ขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุม เป็นต้น 
  - ด้านการค้าระหว่างประเทศ เช่น การขอหนังสือสําคัญส่งออก-นําเข้าสินค้า ขอมบัีตรประจําตัวผู้นําเข้า

ส่งออกสินค้า เป็นต้น             
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  - งานด้านการส่งเสริมและให้คําปรึกษา เช่น การเข้าร่วมงานแสดงและจําหน่ายสินค้า  การเข้าร่วม
พัฒนาศักยภาพ (อบรม/สัมมนา)  งานบริการข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด ข้อมูลการตลาดประจําปี   
ข้อมูลการค้าชายแดน ข้อมูล AEC  ดัชนีราคาผู้บริโภค/ราคาวัสดุก่อสร้าง/ค่า K /ราคากลาง ขอคําปรึกษา  

      กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคจึงศึกษางานบริการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่
เก่ียวข้องกับการให้บริการของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด และได้พัฒนาจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นประชาชนให้มีความ
สอดคล้องกับภารกิจ (แบบฟอร์ม Poll 001-61) เพ่ือให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศมีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่มาใช้บริการ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการพัฒนาระบบ Application เพ่ือให้
สามารถจัดเก็บและประมวลผลได้แบบทันที และสะดวกต่อประชาชนผู้มาติดต่อขอใช้บริการในการจัดทําแบบสอบถามใน
รูปแบบ QR Code เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดสามารถ
ประเมินผลการดําเนินงานได้ตลอดเวลา เพ่ือปรับปรุงงานบริการให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการต่อไป 
ซึ่งสํานักงานพาณิชย์จังหวัดสามารถดําเนินการได้  ดังน้ี 

(2.1) แบบประเมินวางไว้ในจุดให้บริการประชาชนของกลุ่มงานต่างๆ เช่น กลุ่มบท.  ยผ. กศ.  สธ. 
และทอ. โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสํารวจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือการ
Scan QR Code และกระดาษ เพ่ือความสะดวกและเป็นทางเลือกในการประเมินผลให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ 
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          - จัดทําจุด Scan QR Code และจัดวางในตําแหน่งที่มีความเหมาะสม เห็นได้ชัดเจน  และ
สะดวกต่อประชาชนในการใช้งาน  โดย QR Code จะถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้เฉพาะในแต่ละกลุ่มงาน 

                 - จัดวางเอกสารความพึงพอใจ (กระดาษ)  เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้จัดทําโดยอาจจัดให้มี
กล่องรับฟังความคิดเห็น ซึ่งสํานักงานพาณิชย์จังหวัดต้องเป็นผู้ระบุกลุ่มงานไว้บริเวณมุมบนด้านขวาเสมอเพ่ือให้
ทราบว่าประชาชนมารับบริการ ณ กลุม่งานใด  และสํานักงานต้องรวบรวมประมวลเข้าสู่ระบบ 

(ภาพประกอบ : ให้ระบุกลุ่มงานที่ประชาชนมารับบริการ) 

แบบฟอรม์  Poll 001-61 
สํารวจท่ีกลุ่ม............................ 



แบบฟอร์มการรายงานกรมการค้าภายใน (คน.) 
 จ านวน 19 เรื่อง 



DIT 01/2561



DIT 02/2561



DIT 02/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 03/2561



DIT 04/2561



DIT 04/2561



DIT 05/2561



DIT 05/2561



DIT 05/2561



DIT 05/2561



DIT 05/2561



DIT 06/2561



DIT 06/2561



DIT 07/2561



DIT 08/2561



DIT 08/2561



DIT 09/2561



DIT 10/2561



DIT 11/2561



DIT 12/2561



DIT 13/2561



DIT 14/2561



DIT 15/2561



DIT 15/2561



DIT 16/2561



DIT 16/2561



DIT 16/2561



DIT 16/2561



DIT 16/2561



DIT 16/2561



DIT 16/2561



DIT 16/2561



DIT 16/2561



DIT 16/2561



DIT 17/2561



DIT 17/2561



DIT 17/2561



DIT 17/2561



DIT 17/2561



DIT 18/2561



แบบฟอร์มการรายงานกรมการค้าต่างประเทศ  (คต.) 
จ านวน 4 เร่ือง 



รายงานการออกหนังสือสําคญัการส่งออก-นําเขา้สนิคา้ 

สํานักงานพาณชิย์จังหวัด.................. 

ประจําเดือน......................... 

ลําดบัที ่ Reference No. วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-ที่อยู่บรษิทั ประเทศปลายทาง พกิดัสินค้า น้ําหนักสทุธ ิ มูลค่า FOB หมายเหต ุ

ตารางที่ 1

DFT 01/2561



รายงานการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
ปี พ.ศ. 2561 .....เดือน..... 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด.......... 
  หน่วย : ฉบับ 

เดือน 

ประเภท Form C/O 

รวม 
(ฉบับ) 

Form D Form E Form C/O ทั่วไป 
Form อื่นๆ  

(ระบุรายละเอียดแยกตามประเภท Form) 

แบบ 
Manual 

ระบบ 
Electronic 

มูลค่า FOB 
(USD) 

แบบ 
Manual 

ระบบ 
Electronic 

มูลค่า FOB 
(USD) 

แบบ 
Manual 

ระบบ 
Electronic 

มูลค่า FOB 
(USD) 

แบบ 
Manual 

ระบบ 
Electronic 

มูลค่า FOB 
(USD) 

รวม 

ตารางท่ี 2

DFT 02/2561



รายงานหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ไม่เป็นไปตามทีก่ าหนด 

ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด............... 

วัน/เดือน/ป ี ล าดับที ่ ประเภทฟอร์ม หมายเลขแบบพิมพ ์  รายละเอียด 

ตารางท่ี 3

DFT 03/2561



รวม ส่งออก นําเข้า ดุลการค้า รวม ส่งออก นําเข้า ดุลการค้า รวม ส่งออก นําเข้า ดุลการค้า
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

ที่มา:………………………………………………………………………………..

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561(ม.ค.-ก.ย.)
เดือน

สถิติการค้าชายแดนจังหวัด...................(รายเดือน)
หน่วย:ล้านบาท
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รวม ส่งออก นําเข้า ดุลการค้า รวม ส่งออก นําเข้า ดุลการค้า รวม ส่งออก นําเข้า ดุลการค้า
1. ด่าน........................

2. ด่าน........................

3. ด่าน........................

4. ด่าน........................

รวม

ที่มา:………………………………………………………………………………..

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561(ม.ค.-ก.ย.)

มูลค่าการค้าชายแดน จังหวัด.................(แยกรายด่าน)
หน่วย:ล้านบาท

ด่านศุลกากร/จุดผ่อนปรน/จุดผ่านแดน
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: การส่งออก หน่วย:ล้านบาท
ปี 2560 ปี 2561

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รวม 10 อันดับ 0.00 0.00 0.00 0.00
อ่ืนๆ
มูลค่ารวม 0.00 0.00 0.00 0.00

: การนําเข้า หน่วย : ล้านบาท
ปี 2560 ปี 2561

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รวม 10 อันดับ 0.00 0.00 0.00 0.00
อ่ืนๆ
มูลค่ารวม 0.00 0.00 0.00 0.00

ท่ีมา:………………………………………………………………………………..

มูลค่าการค้าชายแดน จังหวัด.................(รายสินค้า)

ลําดับท่ี รายการสินค้านําเข้า ปี 2559 ปี 2560 % YoY
(มกราคม-กันยายน)

ลําดับท่ี รายการสินค้าส่งออก ปี 2559 ปี 2560 % YoY
(มกราคม-กันยายน)
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: การส่งออก หน่วย:ล้านบาท

ส.ค 61 ก.ย.-61 ส.ค 61 ก.ย.-61 ส.ค 61 ก.ย.-61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รวม 10 อันดับ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อื่นๆ
มูลค่ารวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

: การนําเข้า หน่วย : ล้านบาท

ส.ค 61 ก.ย.-61 ส.ค 61 ก.ย.-61 ส.ค 61 ก.ย.-61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รวม 10 อันดับ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อื่นๆ
มูลค่ารวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ที่มา:………………………………………………………………………………..

%MoM
ด่าน....(2)......

มูลค่าการค้าชายแดนไทย - ............ ด้านจังหวัด................. (รายสินค้า-รายด่าน)

ลําดับที่ รายการสินค้าส่งออก %MoM
ด่าน....(2)......

ระหว่าง (เดือนก่อนหน้า) - (เดือนปัจจุบัน)  2561

ด่าน....(1)...... ด่าน....(3)......

ด่าน....(1)...... ด่าน....(3)......
ลําดับที่ รายการสินค้านําเข้า
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2. สถานการณ์การค้าชายแดน (สถานการณ์ และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าการนําเข้าและส่งออก
สินค้ารวมท้ังกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี)
อาทิ
 - เหตุการณ์อุทกภัยของไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน
 - มาตรการทางการค้าท่ีมีผลกระทบต่อการนําเข้า-ส่งออก
 - ผลกระทบจากสภาพดินฟ้า อากาศ โรคพืช/แมลง ท่ีส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ี
 - เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี ฯลฯ
 - ฯลฯ

3.ปัญหา/อุปสรรค ต่อการค้าชายแดน ท่ีภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ีต่อการผลักดันให้มี
การดําเนินการแก้ไข อาทิ

 - มาตรการกีดกันทางการค้าท้ังของไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน
 - การเข้าออกของคนในพ้ืนท่ีหรือนักท่องเท่ียว
 - การคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน
 - การอํานวยความสะดวก ณ ด่านศุลกากร  ฯลฯ
 - ฯลฯ

4. โครงการ/กิจกรรม เพ่ือการส่งเสริมการค้าชายแดนในพ้ืนท่ี ท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี) อาทิ
 - การจัดมหกรรมการค้า
 - การจัดฝึกอบรมสัมมนา
 - การประชุมภาครัฐ/เอกชน
 - การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
 - ฯลฯ

*****************************

กลุ่ม คท.2
กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน 

16 พ.ย 2561
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แบบฟอร์มการรายงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) 
จ านวน 3 เร่ือง 



(1/3) 

แบบฟอร์มรายงานผลการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 
(ด้านการตรวจสอบพืน้ทีน่่าสงสัยว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา) 

ของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด..................................... ประจําเดือน ................................สาํรวจครัง้ที่...........................    
เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน 
ช่ือ-สกุล ................................................................................................................................................................................ 
ตําแหน่ง.......................................................................... หมายเลขโทรศพัท์........................................................................... 
ทั้งน้ี สํานักงานพาณิชย์จังหวัด ........................ ได้แนบรูปถ่ายที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบตามท้ายแบบฟอร์มน้ีแล้ว  

วัน/เวลาท่ี
สํารวจ 

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

สถานที ่ □ ศูนย์การค้า (ระบุ).................................................................................................................................
□ ตลาดนัด (ระบุ)....................................................................................................................................
□ ตลาดสด (ระบุ)....................................................................................................................................
□ ร้านค้า (ระบุ).......................................................................................................................................
□ พ้ืนที่อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................................................................

พบสินค้าซ่ึงน่า 
สงสัยว่าจะละเมิด
ท รั พ ย์ สิ น ท า ง
ปัญญา 

□ พบสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
□ ด้านลิขสิทธ์ิ

(1) ดีวีดี/วีซีดี/ซีดีเพลง           จํานวน..........ร้าน..............แผง จํานวนสินค้า.....................ช้ิน 
(2) ดีวีดี/วีซีดีภาพยนตร์      จํานวน..........ร้าน..............แผง จํานวนสินค้า.....................ช้ิน 

    (3) โปรแกรมคอมพิวเตอร์      จํานวน..........ร้าน..............แผง จํานวนสินค้า.....................ช้ิน 
         (4) อ่ืนๆ (ระบุ).......................   จํานวน.........ร้าน..............แผง จํานวนสินค้า.....................ช้ิน 
□ ด้านเคร่ืองหมายการค้า

(1) นาฬิกา                จํานวน..........ร้าน..............แผง จํานวนสินค้า......................ช้ิน 
(2) เคร่ืองหนัง      จํานวน..........ร้าน.............แผง จํานวนสินค้า......................ช้ิน 
(3) เสื้อผ้า                จํานวน..........ร้าน..............แผง จํานวนสินค้า......................ช้ิน 

         (4) อ่ืนๆ (ระบุ)........................  จํานวน.........ร้าน..............แผง จํานวนสินค้า......................ช้ิน 
□ ด้านอ่ืนๆ (ถ้ามี)..............................................................................................................................

รวม จํานวน............... ร้าน.............. แผง จํานวนสินค้า.............ชิ้น 
□ ไม่พบสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การดํ าเนิ นการ
เม่ือพบสินค้าซ่ึง
น่าสงสัยว่าละเมิด
ท รั พ ย์ สิ น ท า ง
ปัญญา 

เจ้าหน้าที่ผู้รายงานได้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
□ ตักเตือนให้ทราบถึงผลกระทบและโทษในการจําหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
    (ระบุ) ............................................................................................................................... 

□ แจ้งตัวแทนผู้เสียหาย (กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดส่งรายชื่อตัวแทนผู้เสียหายด้านเครื่องหมายการค้าและรายชื่อตัวแทน
ผู้เสียหายดา้นลิขสทิธ์ิถึงพาณิชย์จังหวัด ตามบันทึกข้อความด่วนมากท่ี พณ 0707 / ว 5022 ลงวันที่ 27 กนัยายน 2560)
(ระบุ)................................................................................................................................. 

□ แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ (ระบุ)...............................................................................................
□ อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................................................................................................

   แบบฟอร์มท่ี 1 (การตรวจสอบพ้ืนท่ี)
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ลงช่ือ................................................. ผู้รายงาน  ลงช่ือ..........................................................
      (................................................)       (........................................................)  
ตําแหน่ง......................................... พาณิชย์จังหวัด..................................... 

  วันที่............เดือน............... พ.ศ. ............. วันที่............เดือน............... พ.ศ. ............. 

**หมายเหตุ** 
1.ขอความร่วมมือสํานักงานพาณิชย์จังหวัดรายงานผลเป็นประจําทุกเดือน ซ่ึงในแต่ละเดือนสามารถส่งรายงานได้มากกว่า 1 ครั้ง
2.แบบฟอร์มรายงานฉบับนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะรวบรวมสรุปและเสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์เพ่ือทราบต่อไป
3.หากมีข้อสงสัยโปรดประสานมายัง สํานักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (กลุ่มอํานวยการฯ) กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1701 หรือ
02 547 4703 E-mail : dipthailand2017@gmail.com  



(3/3) 

รูปภาพท่ีเก่ียวข้องในการรายงานผล 



(1/2)  

แบบฟอร์มรายงานผลการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 
(ด้านการจับกุมร้านค้าท่ีละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา) 

ของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด..................................... ประจําเดือน ................................สาํรวจครัง้ที่...........................    
เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน 
ช่ือ-สกุล .................................................................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง.......................................................................... หมายเลขโทรศพัท์...........................................................................      
ทั้งน้ี สํานักงานพาณิชย์จังหวัด ........................ ได้แนบรูปถ่ายที่เก่ียวข้องกับการจับกุมตามท้ายแบบฟอร์มน้ีแล้ว 

สํานักงานพาณิชย์ฯ ได้เข้าร่วมประสานการจับกุมหรือตรวจยึดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานดังต่อไปนี้
□ กรมการปกครอง □ กรมศุลกากร      □ กรมสอบสวนคดีพิเศษ    □ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
□ เจ้าหน้าที่ตํารวจ (ระบุ).............................    □ อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................

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

สถานที ่ □ ศูนย์การค้า (ระบุ)..................................................  □ ร้านค้า (ระบุ) ...............................................
□ ตลาดนัด (ระบุ)......................................................  □ ตลาดสด (ระบุ) ...........................................
□ พ้ืนที่อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................................................................

ประเภท
ความผิด 

□ ละเมิดด้านลิขสิทธิ์
(1) ดีวีดี/วีซีดี/ซีดีเพลง           จํานวน..........ร้าน..............แผง จํานวนสินค้า.....................ช้ิน 
(2) ดีวีดี/วีซีดีภาพยนตร์  จํานวน..........ร้าน..............แผง จํานวนสินค้า.....................ช้ิน 

    (3) โปรแกรมคอมพิวเตอร์  จํานวน..........ร้าน..............แผง จํานวนสินค้า.....................ช้ิน 
    (4) อ่ืนๆ (ระบุ)....................... จํานวน.........ร้าน..............แผง จํานวนสินค้า......................ช้ิน 
□ ละเมิดด้านเครื่องหมายการค้า
         (1) นาฬิกา                จํานวน..........ร้าน..............แผง จํานวนสินค้า......................ช้ิน 
         (2) เคร่ืองหนัง .....................    จํานวน..........ร้าน.............แผง จํานวนสินค้า......................ช้ิน 
         (3) เสื้อผ้า                จํานวน..........ร้าน..............แผง จํานวนสินค้า......................ช้ิน 
         (4) อ่ืนๆ (ระบุ)........................  จํานวน.........ร้าน..............แผง จํานวนสินค้า......................ช้ิน 
□ ด้านอ่ืนๆ (ถ้ามี)..................................................................................................................

   จํานวน............... ร้าน .............. แผง จํานวนสินค้าของกลาง .............ชิ้น 
   จํานวน........................คดี ผู้ต้องหา................................คน  
   (เป็นคนไทย.....................คน คนต่างชาติ........................คน) 

ลงช่ือ................................................. ผู้รายงาน  ลงช่ือ..............................................................     
   (...................................................)         (......................................................)  
ตําแหน่ง........................................................  พาณิชย์จังหวัด ............................................ 
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ............. วันที่............เดือน............................พ.ศ. ............. 

 แบบฟอร์มท่ี 2 (การจับกุม)
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2

**หมายเหตุ** 
1.ขอความร่วมมือสํานักงานพาณิชย์จังหวัดรายงานผลเป็นประจําทุกเดือน ซึ่งในแต่ละเดือนสามารถส่งรายงานได้มากกว่า 1 คร้ัง  
2.แบบฟอร์มรายงานฉบับนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะรวบรวมสรุปและเสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์เพ่ือทราบต่อไป 
3.หากมีข้อสงสัยโปรดประสานมายัง สํานักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (กลุ่มอํานวยการฯ) กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1701 หรือ02 547 4703    
E-mail : dipthailand2017@gmail.com 

รูปภาพท่ีเก่ียวข้องในการรายงานผล 



แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 
(ด้านการรณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา) 

ของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด.......................... ประจําเดือน .......................... สาํรวจคร้ังที่ ...........................  
เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน  
ช่ือ............................................................................. นามสกุล.............................................................................. 
ตําแหน่ง................................................................... โทรศัพท์ .............................................................................. 
ทั้งน้ี สํานักงานพาณิชย์จังหวัด ........................ ได้แนบรูปถ่ายที่เก่ียวข้องกับการรณรงค์ตามท้ายแบบฟอร์มน้ีแล้ว  

วัน/เวลาท่ี
สํารวจ 

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) สํานักงานพาณิชย์ฯ ได้จัดกิจกรรม/ประชมุ/สัมมนา/รณรงค์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
    ระบุ ......................................................................................................................... 
 แจกแผ่นพับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในบริเวณ (ระบุพ้ืนที่)................................................................... 
    ผู้ประกอบการ.........................ราย      ประชาชน................................คน 
 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประชาสมัพันธ์การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
    หรือร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานในพ้ืนที่.................คร้ัง 
 วิธีการอ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................. 

(2) สํานักงานพาณิชย์ฯ ได้เข้ารว่มกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา/รณรงค์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประชุม/สัมมนา/รณรงค์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
กับหน่วยงาน  กอ.รมน.     กรมทรัพย์สินทางปัญญา   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                  อ่ืน (ระบุ) .................................................. 
หัวข้อการเข้าร่วม (ระบุ) .................................................................................................................. 

ลงช่ือ............................................................. ผู้รายงาน ลงช่ือ................................................................ 
      (..............................................................)                    (............................................................) 
ตําแหน่ง.........................................................                         พาณิชย์จังหวัด ......................................... 
         วัน.........เดือน...................พ.ศ. ........... วัน.........เดือน.................พ.ศ............ 

 แบบฟอร์มที่ 3 (ด้านการรณรงค์) 

DIP 03/2561



**หมายเหต*ุ* 

1. ขอความรว่มมอืสํานักงานพาณิชย์จังหวดัรายงานผลเป็นประจาํทุกเดอืน ซ่ึงในแต่ละเดอืนสามารถส่งรายงานได้มากกวา่ 1 ครั้ง
2. แบบฟอร์มรายงานฉบับน้ี กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะรวบรวมสรปุและเสนอปลดักระทรวงพาณิชย์เพ่ือทราบต่อไป 

3. หากมขี้อสงสัยโปรดประสานมายัง สาํนักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สนิทางปญัญา (กลุม่อํานวยการฯ) กรมทรัพย์สินทางปญัญา โทร. 1701 (สายใน)
และ 02 547 4703 E-mail : dipthailand2017@gmail.com

(1/2)  

รูปภาพประกอบในการรายงานผล 

 (2/2) 



แบบฟอร์มการรายงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  (พค.) 
จ านวน 5 เร่ือง 



ดา้นทะเบียนธุรกิจ สมาคม หอการคา้ หสม. หจก. บจก. บมจ. รวม
     สะสม     (ตั้งแต่ 

ต.ค….)

รับคาํขอจดทะเบียน (ราย) 0 0 0 0 0 0 0

 1 บริคณห์สนธิ 0

 2 บริคณห์สนธิจดัตั้งบริษทั 0

 3 ตั้งใหม่ 0

 4 ควบห้าง/บริษทั 0

 5 แปรสภาพห้าง 0

 6 แกไ้ขเพิม่เติม 0

 7. เลิก 0

 8  เสร็จชาํระบญัชี 0

รับจดทะเบียน (ราย) 0 0 0 0 0 0 0

 1 บริคณห์สนธิ 0

 2 บริคณห์สนธิจดัตั้งบริษทั 0

 3 ตั้งใหม่ 0

 4 ควบห้าง/บริษทั 0

 5 แปรสภาพห้าง 0

 6 แกไ้ขเพิม่เติม 0

 7. เลิก 0

 8  เสร็จชาํระบญัชี 0

นิติบุคคลคงอยู ่ 0

จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต (ราย) 0

จองช่ือนิติบุคคล (คาํขอ) 0

ออกคาํส่ังขีดช่ือห้างหุ้นส่วนบริษทัออกจากทะเบียน (ราย) 0

แนะนาํนิติบุคคลตั้งใหม่ (ส่งจดหมายทางไปรษณีย)์ 0

ดา้นขอ้มูลธุรกิจ สมาคม หอการคา้ หสม. หจก. บจก. บมจ. รวม
     สะสม     (ตั้งแต่ 

ต.ค…..)

ให้บริการหนงัสือรับรอง (ฉบบั) 0 0 0 0 0 0 0

 1 Walkin  (ติดต่อช่องทางปกติ) 0

 2 E-Service 0

    2.1 มารับดว้ยตนเอง 0

    2.2 จดัส่งทางไปรษณีย ์EMS 0

    2.3 สาํนกังานจดัส่ง Delivery 0

รับรองสาํเนาเอกสาร (แผน่) 0 0 0 0 0 0 0

 1 Walkin  (ติดต่อช่องทางปกติ) 0

 2 E-Service 0

    2.1 มารับดว้ยตนเอง 0

    2.2 จดัส่งทางไปรษณีย ์EMS 0

    2.3 สาํนกังานจดัส่ง Delivery 0

ถ่ายสาํเนาเอกสาร/ ตรวจคน้รายการทางทะเบียน งบการเงิน
และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น (ราย)

0 0 0 0 0 0 0

 1 Walkin  (ติดต่อช่องทางปกติ) 0

 2 E-Service 0

รับงบการเงิน (ราย) 0

รับบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น (ราย) 0

ออกหนงัสือเรียกนิติบุคคลให้มาชาํระค่าปรับ (ราย) 0

แกไ้ขหนงัสือรับรอง/สาํเนาเอกสาร (ราย) 0

ออกใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียน (ตั้งใหม่+ใบแทน) (ราย) 0

ด้านทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ

สํานักงานพาณิชย์จังหวัด……………..

ประจําเดือน ……………………

DBD 01/2561



แบบท่ี 1

การดําเนินกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club

จํานวน จํานวน
(คร้ัง) (ราย)

1. จํานวนสมาชิก MOC Biz Club (ยอดสะสม)

2. การประชุมหารือสมาชิก MOC Biz Club/หน่วยงานพันธมิตร

    เรื่อง/หัวข้อ................................................................................................................

    เมื่อวันท่ี...............................................สถานท่ี.........................................................

3. การจัดอบรม/สัมมนา/ให้คําปรึกษา/ศึกษาดูงาน ของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club

     หัวข้อ/หลักสูตร....................................................................................................

    เมื่อวันท่ี.............................................สถานท่ี.........................................................

    ……………………………………………………………………………………………………………………………

4. การส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เช่น ออกบูธแสดงสินค้า/จําหน่ายสินค้า

    โครงการ/กิจกรรม  ....................................................................................................

    วัน/เดือน/ปี  ............................................. สถานท่ี ...................................................

     .................................................................................................................................

   รวมยอดจําหน่าย  ............................................................................................(บาท) 

5. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club

    5.1 .....................................................................................................................

    5.2 .....................................................................................................................

หมายเหตุ   โปรดนําส่งประธานกลุ่มจังหวัด ในรูปแบบ file excel  ภายในวันท่ี 23 ของทุกเดือน

สํานักงานพาณิชย์จังหวัด .............................
  วันท่ี ........... เดือน .............. พ.ศ. ...................

รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ

DBD 02/2561



แบบที่ 2  

จํานวน (ครั้ง) จํานวน (ราย) จํานวน (ครั้ง) จํานวน (ราย) จํานวน (ครั้ง) จํานวน (ราย) จํานวน (ครั้ง) จํานวน (ราย)

หมายเหตุ   โปรดนําส่ง กองธุรกิจการค้าภูมิภาค  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในรูปแบบ file excel  ที่ e-mail : dcrprov@dbd.go.th  ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน

สรุปการดําเนินกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club
กลุ่มจังหวัด  …………………………………

เดือน    ……………………….  พ.ศ.  ………………….

ลําดับ

ที่
กลุ่มจังหวัด    จํานวนสมาชิก  

   MOC Biz Club

(ราย)

รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจ  MOC Biz Club

หมายเหตุ1. ประชุมเครือข่าย 2. อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
3. ส่งเสริม

(ออกบูธแสดง/จําหน่ายสินค้า)

4. การประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ลําดับที่ 2  (จัดส่งภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน)

DBD 02/2561



หจ. บจ. บมจ. อื่นๆ (ระบุ) รวม หจ. บจ. บมจ. อื่นๆ (ระบุ) รวม

* กรณีมียอดรวมต่างกันให้ใส่เหตุผลไว้ในหมายเหตุ

จํานวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ (ราย) จํานวนหนังสือคู่มือที่มอบให้นิติบุคคล (เล่ม)

สรุปข้อมูลการเผยแพร่หนังสือ "สิ่งที่ต้องรู้&ทํา เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด" 

ประจําเดือน................................ พ.ศ. .........................

ลําดับที่ *หมายเหตุสพค.

ลําดับที่ 3  (จัดทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป)

DBD 03/2561



หส. หจ. บจ. รวม

-สํารวจรายชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท

ที่เข้าข่ายจะถูกถอนทะเบียนร้าง

-ออกคําสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท

ออกจากทะเบียน

หส. หจ. บจ. รวม

-สํารวจรายชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท

ที่เข้าข่ายจะถูกถอนทะเบียนร้าง

-ออกคําสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท

ออกจากทะเบียน

รายงานผลการปฏิบัติงานถอนทะเบียนร้าง ประจําปีงบประมาณ 2561

สํานักงานพาณิชย์จังหวัด.....................................

กรณี ไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน 3 ปี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จํานวน(ราย)

วันท่ีดําเนินการ หมายเหตุ

กรณี จดทะเบียนเลิกแล้วไม่ชําระบัญชีภายใน 3 ปี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จํานวน(ราย)

วันท่ีดําเนินการ หมายเหตุ

DBD 04/2561



รายงานผลประจําเดือน

จํา
นวน

ระบุ
รายละเอียด

จํา
นวน

ระบุ
รายละเอียด

หมายเหตุ: เลข "ลําดับที่ (เดิม)" ใช้เลข "ลําดับที่" ตามรายชื่อธุรกิจที่สํานักกํากับบัญชีธุรกิจส่งให้ตรวจสอบบัญชี

กิจกรรมการตรวจสอบบัญชีของธุรกิจ.......................................................................................................
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด.....................................

ประจําเดือน ..........................255x   ของนางสาว...................................................

ลําดับ
ที่

การเรียกตรวจบัญชี/ชี้แจง

ลําดับ
ที่

(เดิม)

เลขทะเบียน ชื่อธุรกิจ

(1)
ผลการตรวจสอบ

(2)
ดําเนินคดี

(3)
ยุติเรื่อง

หมายเหตุ/
จังหวัดถูก

ต้อง
เตือน
แนะนํา

รายละเอียดข้อบกพร่อง
ข้อ
บก

พร่อง

ฝ่า
ฝืน

เลิก/
ร้าง/
ล้ม

ละลาย

ติดต่อ
ไม่ได้

อืนๆ เช่น น้ํา
ท่วม/ไฟไหม้/ย้าย 

ฯลฯ)

ละเว้น

ไม่
สอด
คล้อง
กัน

อื่นๆ

รวม        

ไม่มี
ผู้ทํา
บัญชี

ไม่ทํา
บัญชี

ทั้งหมด

ไม่ทํา
บัญชี
บาง
ชนิด

บก
พร่อง
เรื่อง

เอกสาร

ไม่เป็น
ไปตาม
รายการ
ย่อฯ

ไม่เป็น
ไปตาม
TFRs

ลําดับที่ 5  (จัดส่งทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน)

DBD 05/2561



นิยามอักษรย่อหน่วยงาน 

ล าดับท่ี ชื่อหน่วยงาน อักษรย่อ 
1 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สป. 

1.1 กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค กบภ. 
1.2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กยผ. 
1.3 กองตรวจสอบภายใน กตน. 
1.4 กองตรวจราชการ กตร. 
1.5 กองกลาง กก. 
1.6 กองบริหารงานบุคคล กบบ. 

2 กรมการค้าภายใน คน 
2.1 กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กษ1 
2.2 กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กษ2 
2.3 ส านักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า รป. 
2.4 กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด สต. 
2.5 ส านักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า รม. 
2.6 ส านักตรวจสอบและปฏิบัติการ ตป. 

3 กรมการค้าต่างประเทศ คต. 
4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ทป. 
5 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พค. 
6 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สนค. 
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